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Real Time Speeches CRTS] 
Ssakow Naczelnych 

Zbyszek: Ale mi si? podroz udala! Kawal swiata widzialem. Cate mnostwo rozbudowanych plansz, a jaka przy tym rozmaitosc 
lokaeji! 

Jurek: Chyba nie bardzo wiem, o co chodzi. Gramy jeszcze czy juz rozmawiamy? 

Zbyszek: Bez zartow, to przeciez powazna rozmowa (i to na najwyzszym szczeblu ewolucji). Opowiadam ci moje wrazenia z 
podrozy do Londynu. Najpierw byla taksowka. Na postoju stalo kilka modeli do wyboru. Calkiem niezle wykonane, tylko 
w opcjach nie mozna bylo sobie samemu podrasowac silnika. Dobrze, ze chociaz ruszyly bez akceleratora. 

Jurek: To znaezy bez pedalu gazu? 

Zbyszek: Jaki tam gaz! W powietrzu to unosilem si? pozniej. Nie lubi? co prawda cywilnych symulatorow. Wystartowalismy 
jednak stosunkowo latwo i to bez specjalnego czytania instrukcji obslugi. Myslalem, ze b?dzie nudno, ale jak zobaczylem 
przez okno samolotu caly ten realizm swiata: chmury przesuwaj^ce si? w czasie rzeczywistym i te rozblyski swiatla zmieniaj^ce 
si? w miar? ruchu obiektu... mowi? ci majstersztyk, to nawet nie przeszkadzalo mi, ze nie moglem dostac si? do kokpitu. 

Jurek: Nie mow mi tylko, ze probowales dostac si? do kabiny pilota! 

Zbyszek: Zanim mi si? udalo, gladko wyl^dowalismy na lotnisku. Rozdzielczosc obrazu na miejscu wydala mi si? troch? 
gorsza, niz si? spodziewatem, ale tekstury byly OK. Nie samq grafik^ w koncu czlowiek zyje. Nic to. Najgorsze, ze jakis 
osobnik przy odprawie celnej probowal zakwestionowac mi paezk? z czasopismami. Nie przypuszczalem nawet, ze sztuczna 
inteligencja przeciwnika moze bye tak slabo dopracowana w nowoczesnych grach. Musialem tylko uzyc paru tipsow, 
wl^czylem sobie god-moda i przenikanie przez sciany... i po problemie. 

Jurek: Kurcz?, mowilem Ci, ze wwozenie roeznika Catsa do Londynu to nie jest dobry pomysl. ;) Zreszt^ moze po prostu 
ustawiles niewlasciw^ wersj? j?zykow^... Wiesz, ci z Zachodu ciqgle zapominaj^, iz u nas mowi si? po polsku. 

Zbyszek: Co tam - bylo, min?lo. Najgorsze zacz?lo si? w Hali Olimpii. Mowi? ci, wygl^da na to, ze tryb multiplayer nawalil 
kolesiom z kretesem. Poziomy krzyzowaly si? ze sobq, do wind nie mozna si? bylo dopchac. Transfer pomi?dzy stoiskami 
byl utrudniony do tego stopnia, ze nawet zamykanie kolejnych aplikaeji (dzi?ki mnie par? firm musialo przedwczesnie 
zakonezye targi) nie na wiele si? zdalo, Po mrocznych poziomach snuty si? nie do korica dopracowane potwory i zombie. 
Cale szcz?scie, ze na wszystkie wyprawy FPP zabieram ze sobq, jakqs por?czn^ pukawk?. Troch? si? przetarlo szlaczek i 
dalej juz jakos szlo... 

Jurek: Rany Julek! To o tobie chyba mowili w wiadomosciach?! Ilu zalatwiles? 

Zbyszek: A bo ja wiem... Nie liczylem. W kazdym razie gr? ukonczylem w przyzwoitym czasie (w redakcji nie bylo mnie 
tylko pi?c dni) i do tego udalo mi si? do biura przywlec cal^ mas? ciekawych znajdziek. 

Jurek: Nie przejmuj si?, medycyna obecnie potrafi sobie z tym poradzic w par? dni. Par? zastrzykow i po krzyku... 

Zbyszek: Spokojnie. Przywiozlem ze sob^ zapowiedzi najciekawszych gier, jakie maj^ si? ukazac w najblizszych miesiqcach, 
calq chmar? swietnych demek, no i jeszcze cos... 

Jurek: Czy to aby legalne? 

Zbyszek: Jak najbardziej. Co za pytanie? Przywiozlem list? pelnych wersji gier, ktore b?dq ukazywac si? w CD-Action w 
kolejnych miesiqcach. Lista jest dluga a tytuly coraz lepsze. Za miesiqc GT Racing, pozniej P... 

Jurek: Hej, hej! Nie rozp?dzaj si?! To sq rzeezy obj?te tajemnicq. Jak mowi przyslowie: Kto kupi, ten si? dowie. A juz w tym 
numerze mamy dla Was tyle atrakcji, ze Warn oko zbieleje. No coz - zniwa w pelni, wi?c... my do pracy, Wy - do lektury. 
Milej zabawy! 

Zbyszek: Musz? jeszcze uspokoic Czytelnikow. To wcale nie jest prawda, ze realny swiat miesza si? z grami. To ze czasem 
pozartujemy sobie odrobink?, nic jeszcze nie znaezy. Wszystko jest w najlepszym porz^dku. Jurek! Bierz tego z lewej! 
Uwazaj na zapadnie! Nie strzelaj do naszyeh! Aaaaaaaaa... 

Z okopow strzelali, to znaezy - przemawiali Jurek i Zbyszek z emocji bladzi i mali. 
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Grudniowy CD-Actio'ifw kioskach od 23-go listopada! Nie przegap okazji! 
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Jakzawsze informujemy, ze wi?cej informacji o grach, klawiszologii itp. znajdziecie w plikach tekstowych dotqczonych do dem. My ograniczamy si? 
do maksymalnie skrdtowej prezentacji danego dema. Przypominamy tez, ze: 
•zotte tlo - oznacza, iz gra/program jest w PEtNEJ WERSJI 
•zielone tto - gra wykorzystuje akceleratony grafiki, ale ruszy i bez nich 
•czerwone tlo - gra nie uruchomi si? gdy nie masz akceleratora grafiki 

KOLEKCJA CD -ACTION NR 5 

ALONE IN THE DARK 3 
(Infogrames) 

Czym jest Alone in the Dark 3? Mozna powiedziec 
krdtko - to gra przygodowa. Ale to bynajmniej nie 
wyczerpuje tematu. Ten cykl to jeden z 
najslynniejszych przygoddwek w historii gier 
adventure. W swoim, czasie (szczegolnie jej 
pierwsza cz?sc) byla dla gier przygodowych tym, 
czym powiedzmy Doom dla gier FPP. Byla 
objawieniem, odkryciem, przelamaniem schematdw, 
wyznaczeniem nowych drdg rozwoju. Naturalnie czas 
plynie i dzi6 ta gra budzi emocje innego rz?du. To, co 
kiedyb bylo czyms absolutnie nowatorskim (grafika 
3D), dzis jest standardem; trbjwymiarowa grafika i 
teksturowane postacie na polygonach, ktore kiedys 
powalaly na kolana, dzis budz? usmiech pobtazliwoSci 
i zdumienia „to ludzie si? kiedyb czymS takim jarali"? 
Tak, moi mili, tak! Ludzie jarali si? „czyms takim" i nie 
zdziwcie si?, jak za kolejne par? lat nowi gracze b?d? 
tarzad si? ze smiechu, ze taki ..totalnie zalosny 
badziew" jak Q2 czy Unreal mdgt kiedyb budzid 
ogromne emocje. Taka jest kolej rzeczy. AitD3 dzid 
jest juz poniekgd muzealnym eksponatem, w Muzeum Gier, na pdlce „klasyka wszech czasdw" i tak 
trzeba do niej podchodzic. Nie patrzec na to, ze obecnie obowiqzuj? zupelnie inne - wyzsze - 
standardy ocen. Po prostu uruchomcie wyobraini?, ktora lepiej niz jakiekolwiek patche i akceleratory 
„podkr?ci" wszystkie widoczne dzis niedostatki techniczne giery - i dajcie si? poniedd wykreowanym 
w niej emocjom. A tych nie braknie; kiedys autorzy stawali na glowach, by niedoskonal? (bo wynikt? z 
ognaniczeri sprz?towych) grafik? zrekompensowac wysok? grywalnosci? i klimatem. Sami zobaczycie, 
ze to nie s? czcze przechwatki... 

Dla swiezszych graczy. Trzeci epizod tej gry, polgczonej postaci? bohatera, ktorym jest dziennikarz i 
detektyw amator, Edward Carnby, ciggle wplptujgcy si? w rozmaite [nadprzyrodzone) klopoty, 
przenosi Was na pustyni? Mohawk, do opuszczonego miasta-widma, z czasdw Dzikiego Zachodu, 
zwanego Slaughter Gulch. Okazuje si?, ze okreslenie miasta mianem „widma" jest nadspodziewanie 
trafne, przynajmniej w odniesieniu do sporej liczby mieszkaiicow ;). Szczegolnie zas od czasu, gdy 
nagle i bez sladu zagin?ta tarn hollywodzka ekipa kr?c?ca film, i to z udziatem pewnej slynnej aktorki. 

Witamy w upiornym westernie! 

Klawiszologia: 
Tab - mapa 
Kursory - sterowanie 
Enter - inventory 

oprocz ciemnosci? 
hornorzasta intryga 

stopni trudnosci gry 
3D 

270 lokacji 
60 postaci wystepujqcych w grze 
wi?cej 70 godzin grania (*) 

w dowolnym miejscu 
klimat 

Sprobujcie tez pokombinowac z klawiaturq 
numerycznq i blokiem klawiszy nad kursorami (Insert, 
etc.) - ss tam klawisze, ktore przydadz^ si? podczas 
sitowych konfrontacji z niektorymi postaciami. Tym 
razem (niestety, to jest niezalezne od nas) na CD NIE 
MA jakiejkolwiek instrukcji - trzeba sobie radzic 
samemu. Ale pocieszmy si? - to nie jest trudne! 

Uwaga: na CD znajduje si? spora liczba audio-trackow, 
mozliwych do odstuchania takze za pomoc? czytnikow 
ptyt kompaktowych w zestawach stereo (radzimy 
postuchacl). Tamze nagrane dialogi (w formie audio). 

H bez solucji, zawartej - nawiasem mdwi?c - w tymze CDA, w dziale Sutler. 

Wymapania: PC 3B6, DQS/Windows, karta muzyczna zgodna z SoundBlasterem, VGA, CDx1(!), 4 Mb Ram, 35 Mb na HDD. 

Oddworld: Abe’s Exoddus 
(GT Interactive) 

Sympatyczny stworek, Abe, znow 
popadl w tarapaty... Sequel znanej i 
niedawno recenzowanej gry 
zr?cznosciowej powinien ucieszyd 
wszystkich lubiqcych gry arcade. 
Fajna grafika, klimacik, obszerne intro 
- wszystko znajdziecie w demie. 
Nawet obszerna klawiszologia i 
doktadne wytlumaczenie „co je 
grane” wbudowano w to demko! 
(Znajdziecie je w menu gtownym, 
katalog Gamespeak). A to wszystko 
wymaga jakies 50 Mb na HDD. 
Uwaga: po odpaleniu z menu uptyn?to 
par? dobrych sekund zanim demko 
..zaskoczyto", tj. zacz?to si? 
instalowac. Nie wiem, czemu tyle 
zwleka - ale zalecam cierpliwodd. 

Wymapania: P-120,16 mb Ram, SVGA, 
WlnriDws'95, DirectX 

The Creed 
(Insomnia Entertainment/EA) 

Hm, powiedzmy, ze jest to w stylu 
Tomb Raidera, tylko panienka 
wyglqda troch? jak Terminator;), a 
i w biudcie ma chyba jeszcze wi?cej 
niz Lara. Demo potrzebuje okolo 50 
Mb na HDD. 

Klawiszologia: 
Kursory - wiadomo 
CTRL-fire! 
Z - reload 
G - daj 
U - uzyj 

Wymapania: P166,1GMD, Wln95, DirectX 6 



Carmageddon II 
(Stainless Software) 

Czym jest Carmageddon 2, nie 
musz? pisad. Maniacy krwistych 
roz(g)rywek, ci ktorym podpadli 
piesi i wszelakiej innej masci 
psychopaci i fani Maxa Damage 
powinni bye usatysfakejonowani - 
choc demko i tak jest nieco 
ocenzurowane Czaraz sami 
zobaezyeie, na czym to polega). 
Demo zajmuje jakied 50 Mb i jest 
nieco bardziej rozbudowane w 
stosunku do poprzedniej (poniekqd 
nielegalnej) wersji, dost?pnej dla 
graezy w Internecie. 

Klawiszologia: 

Need for Speed III: Hot Pursuit 
(Electronic Arts) 

8/2/4/6 - sterowanie 
Spacja - hamulec 
Backspace - naprawy wozu 
Insert - naciSnij gdy 

dachujesz 
Enter - otwarcie drzwi 
Tab - mapa 
Kursory - ujgcia kamer 
C - kokpit 
T - namierzenie celu 
H - sygnat 
Ctrl + Q - quit 
[i] - wybor znajdzki 
Alt - aktywaeja znajdzki 
Enter - wtqczenie Action 

Replay (teraz uzywaj 
klawiszy numerycznych) 

* - zmiana trybu 
kamery 

Ps. Bonusik - chcecie grac bez limitu 
czasu? ;) Gtupie pytanie, nie? 
No to zajrzyjcie do katalogu (w 
demie) Data\directory, odnajdzeie 
tarn plik demo.txt i usuricie go. I 
zycie staio si? prostsze 

Wymaganla: P-166, 16 Mb Ram, SVGA, 
Windows^, mile wldzlany akcelerator 

s 
Rage of Mages 
(Microids) 

Zaje*** RPGtiwka (recenzja w tym 
numerze CDA), znana takze pod 
tytulem Allods. Wszelako spodoba si? 
tez tym, ktdrzy lubiq np. RTS, 
poniewaz rdwnie dobrze mozna 
powiedziec, ze to RTS z elementami 
RPG... Tak czy siak - pograc warto 
(chocby dla grafiki). Demo potrzebuje 
64 Mb na HDD. 

Czy tu trzeba cos mowic (chyba tylko tyle, ze tym razem 
jest to oficjalne demo i dlatego mielismy prawo je 
zamieScic]? T? gr? zna przeciez kazdy maniak 
samochodowek. Po prostu tylko siqsc - i grac. W demie 
mozna (losowo) pograc w dwa tryby: single race lub Hot 
Pursiut mode. Nie ma specjalnego wyboru samochoddw ale 
tak czy siak - odlot! Za to sq dwa tryby jazdy 
komputerowych kierowcow (normalny i agresywny) oraz 
mozliwosc wtqczenia sobie zmian pogody. Demo potrzebuje 
okolo 40 mb na HDD. 

Klawiszologia (okrojona): 

Esc - menu 
F5 - HUD 
F7 - lusterko wsteczne 
H - sygnat 
Kursory - sterowanle 
Spacja - hamulec rqczny 
C - zmiana uj?c kamer 

Wymaganla: PI 66,16MB, Win95/96. DlreclX, mile wldzlany akcelerator 

Vigilance 
(Sega Soft) 

PomySIcie jak b?dzie wyglqdalo skrzyzowanie Tomb Raidera 
z Targetem? 
Wtasnie mniej wi?cej tak, jak ta gra. Duzo akcji - wcielacie 
si? w rol? agentdw, walczqcych z terroryzmem. Demo 
potrzebuje naprawd? 
ogromnej ilosci 
miejsca (rz?du 150 
Mb!) i to na dysku C. 

Klawiszologia: 
A 
D 
W 
E/Q 
S 

- lewo 
- prawo 
- naprzod 
- strafe 
- wstecz 

V - sniper mode 
R - reload 
Z - mission status 
C - latarka 
Shift - bieg (z klawiszami sterujqcymi) 
Spacja - skok 
F5 - inventory (brori) 
FI 2 - zmiana ujgcia 
Ponadto myszka - strzelanie itp. 

Crop Circles: Escape from 
Planet 3 
(Zero Entertainment) 

Zabawna gierka, b^dqca poniekqd 
kpinq i UFO-logow, Archiwum X. 
Latasz UFO, ktore jako paliwo 
wykorzystuje... krowy (!!!) i ogolnie 
wkurzasz farmerow;). Naprawd?! 
W sumie fajna, bezpretensjonalna i 
zrobiona „z jajem11 zr?cznosciowka, 
przepojona specyficznym 
humorkiem. Zajmuje 25 Mb na 
HDD, a co trzeba w niej zrobid i jak 
- opisane jest w samym demie. 
Wymaganla: P90.16MB, Win95, DlreclX 

B.U.G.S. 
(Stardock Systems) 

B.U.G.S. (Bill’s Unbelievably Ghastly 
Spaceships) - to gra nawiqzujqca do 
klasycznych zr?cznosciowek typu 
Galaga czy Xevious, Latasz sobie w 
kosmosie i prujesz do wrogow, 
zbierasz znajdzki itp. A wszystko w 
calkiem starannej, dopracowanej 
grafice. Demo zawiera 6 (z 50) 
leveli i zajmuje ok. 2 Mb na HDD. 

Wymaganla: 486DX2 66MHz, SMB RAM, Win95/98, 
DireclX 

Magic & Mayhem 
(Virgin) 

Hm, wyglqda to jak skrzyzowanie 
RPG z grq strategieznq rozgrywanq 
w turach, w dwiecie fantasy. A i 
grafika niczego sobie... Demo 
potrzebuje okolo 68 Mb na HDD i 
ma jednq niemila wtadciwosc: 
rozpakowuje si? automatyeznie na 
dysk C, wi?c musicie tarn miec dodd 
sporo miejsca... Aha, wymagania 
sprz?towe podane sq w przyblizeniu 
- autorom nie chcialo si? tego 
napisac;(. 

Wymaganla: P-133,16 Mb Ram, SVGA, W'95, 
DlreclX. 

Wymaganla: P133,16MB, Wln9S/96. DirectX Wymaganla: P133, 32MB, Wln95/98, DlreclX 



Moto Racer 2 
(EA) 

Czadziorska symulacja jazdy na 
motocyklach, normalnie zapiera 
dech w piersiach. 1-2 graczy, tryb 
single/arcade, 2 tory, r?czna lub 
manualna skrzynia biegow... i jakie§ 
100 Mb na HDD potrzebne by 
odpalid demo! 

Wymaganla: P-166, 32 Mb, SVGA, Wlndows'95. 
ew. akceleratar 

Get Medieval 
(Monolith) 

Gra 
nawiqzujqca 
do 
klasycznej 
gry 
zr?cznogtiowej 
z lat 80-tych (Gauntlet). Widok z 
gtiry, siekamy wrogtiw broniq bialg i 
magi?, Ma swdj urok... Recenzja w 
tym numerze CDA. Do wyboru 2 
misje, mozna grad we dwbch na 
jednej maszynie naraz, 4 postacie 
bohatertiw. 0 klawiszologii nie ma 
nawet co mowic - kursory, CTRL by 
atakowac bnoniq, Shift - by uzyc 
magii. Zreszt? - kto nie poradzi 
sobie w zr?cznosciowkach? 
Potrzebujecie 25 Mb na HDD na t? 
grg. 
Wymajanla: P99,16MB RAM, Wln99, DirectX 

Heart of Darkness 
(Amazing Studio/lntogrames) 

Fajna zr?cznosci6wka w stylu Abe's 
Oddyssey. (Recenzja byla niedawno 
na tamach CDA). Pokonaj sily 
Ciemnodci! To gra, w ktdrej 
dzieci?ce koszmary staj? si? 
rzeczywistoscig... Szkoda tylko, ze 
jest troch? pikselozki. Demo zajmuje 
okolo 62 Mb na HDD. 

Wymaganla: 496 DK2/66 MHz, 16MB, W)n95/9B, 
DirectX 

Enemy Infestation 
(Clockworks Entertainment/Ripcord Ramos) 

Dodd skomplikowana giera, tqczqca RTS z grp akcji w TPR 
Obey nadchodzp! Demo zajmuje jakies 64 Mb na HDD i 
wyglgda naprawd? cool. Macie dostpp do dwdeh misji w 
trybie single-player. Dokladny opis gry w dokumentaeji 
zawartej w demie. 
Uwaga: Gdyby po pojawieniu si? planszy tytulowej (tej z 
..radarem'1) demko si? wysypywalo, zrestartujcie system ■ 
pomaga i gra dziata! 

Klawiszologia: 
+ uzdrawianie 
B porzuc ciato 
D porzuc broti 
H ukryj si? 
F chodu! 
A atak! 
S atak z piqchy 
G wez ciato Obcego 
Spacja stop 

Wymtgania: P-299, 32 Mb Ram, SVGA, Windows’SS 

iF/A-18E Carrier Strike Fighter 
(Interactive Magic) 

Kolejny skomplikowany 
symulator lotu. Tym razem 
najnowszq wersjq Szerszenia i 
to startujqcq z lotniskowcow. 
Baaaardzo obszerna 
klawiszologia jest w specjalnym 
pliku w katalogu z demem. 
Grafika tez robi wrazenie.., Demo zajmuje okolo 55 MB na 
HDD. 

Uwaga: Gdyby demo po instalacji nie chciato startowac - 
zresetujcie komputer L. pomoze. ;) 

Wymaganla: P1G6,24MB, Win9S, DirectX 5, ew. akcelerator 

Babylon 2 
(Roman Koshlev) 

No coz, jest to typowa gierka logiezna o niezbyt 
efektownej grafice - to jednak schodzi na drugi plan, gdy 
tylko zaezynamy grac. Giera w tym momencie po prostu 
wciqga i daje popalic naszym szarym komorkom. Zajmuje 
na HDD 500... Kb. A daje dost?p do 6 leveli. 

Wymaganla: PC z Wlndows'95/WliidowsNT 

NASCAR Pinball 
(Sierra) 

Skrzyzowanie pinballa z wyscigami 
samochodowymi? Brzmi dziwacznie 
A jak wyglqda - zobaezeie sami! 
Potrzeba Warn na to 20 Mb na 
HDD. 

Uwaga: demo automatyeznie 
rozpakowuje si? samo, na dysk C! 

Wymaganla: Pentium, 16MB, Win95/96, DirectX 

Railroad Tycoon II 
(PopTop Software/Take 2) 

Sequel klasycznej gry ekonomiczno- 
handlowej. Rozbudowujemy swojq 
korporacj?, handlujemy (i tak przez 
200 lat) etc. Tyle tylko, ze podstawq 
naszej dzialalnosci gospodarezej sq... 
koleje. Demo zawiera WSZYSTKO co 
b?dzie w pelnej grze, fqcznie z 
edytorem map (tyle tylko, ze ma 
zblokowanq opcj? save), a ponadto 
daje dost?p do dwoch pelnych 
scenariuszy: „The Golden Age” - 
Northeastern U.S. okolo roku 1870 
oraz „Cape to Cairo”, Afryka okoto 
roku 1895. 

Uwaga: demo samo instaluje si? na 
dysku C i wymaga tarn co najmniej 65 
Mb wolnego miejsca. 

Wymaganla: P133,16MB RAM, Wlit95/96, DirectX 

Settlers 2 PL 
(Blue Byte/CD-Projekt) 

Wprawdzie druga cz?sc Settlersdw 
to juz prawie, ze historia... ale 
zobaezeie jak wyglqdajq w polskiej 
wersji. A w ogdle tojest fajna gra, 
tqczqca RTS, strate^i? i gr? 
ekonomicznq. Warto wi?c 
popatrzec... Tym bardziej, ze demo 
zawiera polskq dokumentacj?, a 
grafika i dzis wyglqda zach?cajqco. A 
wkrotce trdjeczka... Demo 
potrzebuje okoto 9 Mb na HDD. 

Wymaganla: dowolny 406. 6 Mb Ram, SVGA, DOS. 

INDEKS DEM 
■ALONE IN THE DARK 3 
•Babylon 2 
•B.U.G.S. 
•Carmageddon II 
• Creed 
•Crop Circles: Escape from Planet 3 
• Enemy Infestation 
•Get Medieval 
•Heart of Darkness 
• iF/A-18E Carrier Strike Fighter 
• Magicfi Mayhem 
•Moto Racer 2 
•NASCAR Pinball 
•Need for Speed III: Hot Pursuit 
•Oddworld: Abe’s Exoddus 
•Rage of Mages 
•Railroad Tycoon II 
•Settlers 2 PL 
•Speed Busters 
•Vigilance 

SHAREWARE 
•DirectX - po prostu zainstaluj (jedli go nie masz), jesli chcesz, by dema dziataty... 
•HyperCam - Program HyperCam sluzy do nagrywania ezynnodei wykonywanych na ekranie systemu Windows 95/98 

lub NT i zapisywania ich jako standardowy, latwy do obrdbki film w formacie AVI. Polski program! 
•Direct Control - program, ktory umozliwia wtqczenie/wytqczenie (podezas pracy komputera) Direct3D, DirectDraw 

i DirectSound. 

PROGRAMY 
•ACD See 2.3 - rewelacyjna przeglqdarka screenow. 
•Pica View 32 - specyficzna mini-przeglqdarka ale naprawd? fajna (wystarezy kliknqc na nazw? pliku (obrazka) by miec 

jego podglqd w niewielkim oknie, skonwertowac na inny format itp, itd. Polecamy! 

EXTRAS 
•Konkurs - prace wyrdznione w naszym konkursie na recenzj? 
•Bonus - tipsy, trainery, screen savery, playery, dodatkowe levele do gier itp. itd. Dzis z koniecznosci w wersji mini 

Cduzo demek, malo miejsca na CD) ale i tak jest tarn duzo ciekawych rzeezy. 

NiesCety, scena komputerowa i kqcik mifosnikow Quake, Duke'a i Unreala w tym numerze JEDNORAZOWO nie wyst^pujq tz braku miejsca na CD), o czym 
donoszq pogrqzeni w zalu Smuggler i Peter Pan. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy - poprawimy si? za miesiqc, nic si? nie zmarnuje ;) 
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•PREMIERY! 
0bo najnowsze i update’owane (w stosunku do 

edycji wrzesniowej) daty premier gier 

Przypominamy, iz dotyczq one premier na 

Zachodzie, a nie w Polsce, i lista bynajmniej nie jest 

pelna Ale zawsze to lepsze niz nic.. 

Pazdziernik 98 

Alien Intelligence; Alpha Centauri; Apache Havoc; 

Blood II; Caesar III; Dark Side of the Moon; 

Dominant Species; Don't Touch That Dial; Duel: The 

Mage Wars; FIB Aggressor; Fallout 2; FireTeam; 

Gabriel Knight III; Grim Fandango; Homeworld; 

Hoyle Classic Board Games; Hoyle Classic Card 

Games; Hoyle Classic Casino; Jagged Alliance II; 

Land of Lore III; MotoRacer 2; Need For Speed 3; 

Piazza's Strike Zone; Pro Pilot 99; Rage of Mages; 

Red Baron 3D; Settlers III; Shogo: Mobile Armor 

Division; Sim City 30D0; Starsiege; Swords and 

Sorcery; Turok 2: Seeds of Evil Uprising 2; 

Vigilance; War of the Worlds; 

Listopad 98 

After Dark Game Pack; Age of Empires: Rise of 

Rome; Asteroids; Basketball Pro 99; Carmageddon 

2; Command Si Conquer 2; Dark Vengeance; Falcon 

4 0; Half-life; Heretic 2; Klingon Academy; 

Messiah; NASCAR Racing 3; Oddworld: Abe’s 

Exoddus; Populous: The Beginning; Powerslide; 

Rebel Moon Revolution; Return to Krondor; 

Starsiege: TRIBES; ST: Secret of Vulcan Fury; Tom 

Clancy's ruthless.com; Trans-Am Racing ‘68-72; 

You Don’t Know Jack 4; You Don't Know Jack 

Collection; 

Grudzien 98 
Battlecruiser 3000AD v2 0; Daikatana; Descent 

III; Fighter Command; Heavy Gear II; King's Quest: 

Mask of Eternity; MiG Alley; Pro Pinball: Big Race 

USA; Thief: The Dark Project; Ultima 9: Ascension; 

Rok 1999 

lOSix; 20,000 Leagues: The Adventure Continues; 

Age of Empires II; Amen: The Awakening; Babylon 

5 Space Combat Game; Battlecruiser 3020AD; 

Dark Reign II; Diablo 2; Drakan; Duke Nukem 

Forever; Elysium; Everquest; Force Commander; 

Good & Evil; Jeff Gordon Racing; Kingpin; Max 

Payne; GOD Prey; Shattered Light; Skies; Total 

Annihilation: Kingdoms; Wizardry 0 

•KOCHANE STAROCIE 
Microsoft wypuscil zestaw gier o nazwie Revenge 

of Arcade. Znajdziemy w nim to wszystko, czym 

jaralismy si? [my - weterani gier) dobrych 10 lat 

wczesniej Ms. Pac-Man, Xevious, Rally-X, Mappy 

and Motos i par? innych starych ale jarych gierek 

Ciekawe czy b?dq one mialy uwspblczesnionfi 

grafik?, czy tez zobaczymy graf? w 

rozdzielczosciach rz?du 200x100 w IB kolorach? 

:) 

•70 LAT PINBALLI! 
Tak jest, popularnym pinballom stuknie niedlugo 70 

lat! Pierwsze takie gry pojawify si? bowiem 

(naturalnie nie w komputerowej wersji) juz w latach 

30-tych Jesli nie wierzysz, zobacz co przygotowuje 

Microsoft Pinball Arcade to komputerowo 

odtworzone najslynniejsze pinballowe stoly z 

tamtego okresu. Dla znawcow: znajdziecie tarn 

Baffle Ball (1932), Humpty Dumpty (1947) - 

pierwszy pinball z fliperami!, Haunted House 

(1982) - pierwszy trzypoziomowy pinball oraz 

Knock Out, Slick Chick, Spirit of 7B i Cue Ball 

Wizard W sumie 7 stolow i szybki, realistyczny 

engine 

w Ana- 
chronyx ko- 
lejny raz, mo- 
zemy zobaczyc 
nowe rzeczy 
grajqc po prostu 
troch? inaczej. I tak 
wedlug mniefabu- 
la w grze RPG 
powinna bye 
dynamiezna 
i nie powta- A przyjdzie nam jeszcze troch? 

poczekac. Pierwotnie miala si? 
ona ukazac na zim? tego roku. 
Niestety wynikly jakies nieprze- 
widziane komplikaeje i premie- 
r? przesuni?to na rok 1999. 

Anachronoyx 
Inn SIm 

RPG na engine Quake 2 
Pinal Fantasy VII zaezynapn- 

Fvnli poruszae kwiat gier 

I RPG. Chyba pierwsza firing 

htora zdecydowala sic na wy- 

puszczenie calkowicie Irfijwy- 

miarowej gry RPG jesl ION 

Storm. Ludzie ci pracuja w tej 

chwili nad roleplejem wykorzy 

sluftcym engine Quake II (cat 

kiem niezty - przynajmniej w 

mojej opinii), tyle tylkn.zeuzy- 

wajacym perspektywy trzeciej 

osoby (czyli widaC cata postac). 

Anachronox bgdzie klasycznym 

erpegiemrozgrywajacymsiew 

dalekiej przysztosci, gdzie lech- 

nika stoi juz na bardzo wysohim 

poziomie. 

Marcin Serkies 

Gracz w Anachronyx* b?dzie, 
kontrolowal do trzech wybra- 
nych postaci (z siedmiu], za 
pomocq ktorych b?dzie zwie- 
dzal galaktyk?, potykat si? z 
roznymi przeciwnikami [w cza- 
sie rzeczywistym) i odkrywal 
unikalne uzbrojenie i przedmio- 
ty majqce pomoc mu w tym 
ci?zkim zadaniu. Fabula gry jest 
skonstruowana w taki sposob, 
aby wi?kszodc zadan mozna 
bylo wykonac na kilka sposo- 
bow, ale rozne fudane) rozwiq- 
zania tego samego zadania pro- 
wadzq do troch? innych rezul- 
tatow. Dzi?ki temu grajgc 

rzac si? dokladnie z gry na gr? 
[nawet przy takich samych po- 
suni?ciach graczal, ale na cos 
takiego, dobrze zrealizowane- 
go, trzeba b?dzie jeszcze tro¬ 
ch? poczekac. Tymczasem wro- 
c? do bohatera tego artykulu. 

Swiat, w ktorym rozgrywa si? 
gra jest dose prosty. W przy¬ 
sztosci galaktyka jest juz skolo- 
nizowana, a najwi?ksze odlegto- 
sci pokonuje si? za pomoeg 
wornnhole'dw (robaezyeh dziur 
znanych np. z Frontiera). W 
rzeczywistodci sg to artefakty 
pozostawione przez staro- 
zytng, nieistniej?cqjuz cywiliza- 
cj? obcych. W centrum galak- 
tyki znajduje si? pierwszy 
wormhole umieszczony w bom- 
blu czasowym. W jego wn?trzu 
polozone jest miasto Anachro¬ 
nyx zamieszkane ongid przez 
miliony obcych, ktdrzy umarli 
na jakqd straszn? chorob?; 
opuszczone miasto chyli si? ku 
upadkowi. Teraz jest ono do- 
mem dla wyrzutkdw galaktyki i 
stalo si? centrum wszystkich 
podejrzanych interesdw. 

Twoja gldwna postac, Drogi 
Graczu, to Sylvester Boots, 
znany jako „Sly" (zadnych po- 
wiqzari z Rambo czy innym bok- 
serem]; ponadto partneruje Ci 
(przynajmniej na poczqtku) Stil- 

leto Anyway. Galaktyka oczywi- 
scie podupada, a Ty i Anyway 
przyj?liscie sobie za cel wzi?cie 
spraw w swoje r?ce - chcecie 
uratowac co si? da i jeszcze na 
tym zarobid. Scenariusz gry 
b?dzie ogolnie rzecz biorqc 
dose mocno zwigzany z posta- 
ciami biorgeymi w niej udzial. 
Kazda z nich ma w swojej histo- 
rii pewien nie wyjadniony do 
konca element, ktory w miar? 
post?pow scenariusza b?dzie 
si? stawal coraz mniej tajemni- 
czy, Takie rozwigzanie powodu- 
je (a przynajmniej powinno), ze 
gracz bardziej angazuje si? w 
opowiesd, bo nie dodc, ze musi 
wypelnid cele gry, to jeszcze 
korci go, aby poznad swoje po¬ 
staci do korica. Rdwniez trze- 
cia osoba dolqczana do naszej 
druzyny nie jest jedynie „pla- 
skim" zbiorem roznych cech. 
Autorzy wybitnie postawili na 
jakodd,‘a nie ilodd, co bardzo si? 

im chwafi - zdecydowanle po- 
prawia to warstw? ta¬ 
bular n 3 gry, 

nie, ze zostawia on grajqcemu 
dose duzo swobody. I\la przy- 
klad: graeze, ktorzy kochaj? gry 
umozliwiajqce tworzenie broni, 
powinni bye tu bardzo zadowo- 
leni. Konstruowanie nowych, 
dmiercionosnych zabawek jest 
w tym programie bardzo pro- 
ste dzi?ki specjalnemu syste- 
mowi. Sprawia on, ze bez zad- 
nej wiedzy na temat programo- 
wania b?dziemy mogli, Iqczqc 
rozne elementy, stworzyc nowq 
bron i bez wi?kszych przeszkod 
uzywad jej w grze. Dodatkowo 
razem z grq b?dzie dostareza- 
ny program, umozliwiajgcy wy- 
myslanie rowniez nowych ele- 
mentdw przysztych broni, kto- 
re potem b?dzie mozna wyko- 
rzystac. Oczywiscie b?dzie on 
dbal o to, zeby nie zostala na- 
ruszona rdwnowaga. 

Na koniec wspomn? moze jesz¬ 
cze o tym, ze Anachronox jest 
wedlug autorow pierwszq grq, 
ktdra w pelni „pracuje" na en- 
gine’ie Quake II. Twierdzg tak 
dlatego, ze w zadnym produk- 

cie z gatunku FPP po 
pfostu nie ma jak wyko- 
rzystad calej mocy engi¬ 
ne, poniewaz widok jest 
tarn ograniezony tylko 
do oczu postaci. Tym¬ 
czasem w Anachronox 
b?dziemy mieli wrazenie 
jakbysmy oglqdali dobrze 
nakr?cony film. Kamery 
bowiem b?dq ciggle w 
ruchu, tak aby pokazac 

graezowi to co najwazniejsze w 
jak najbardziej spektakularny 
sposob, Biorgc to wszystko pod 
uwag?, trzeba stwierdzic, ze 
naprawd? warto na t? gr? po- 
czekad .. 

Niestety nie wiadomo 
nic o samej 

stronie mechanicznej 
programu, czyli ce- 
chach, umiej?tnosciach 
itp. Ale jesli tylko sys¬ 
tem b?dzie na porzqd- 
nym poziomie, Ana¬ 
chronox ma szans? 

stac si? przebojem. Szczegol- 



wersja polska w sprzedazy wiosng 1999 - tylko 49.95 zt 

(NleRAdHve 
tel.: (033) 123 002 
fax: (033) 124 894 
www.topware.pl 

tel.: {0195) 412 739 
email: maria@baza.vr.pl 

mieszanki 
strategii, 

role-playing i val¬ 
id taktycznej, czyli 
Jagged Alliance - 
jednej z najlepszych 
gier wszechesasow. 

m 
Niesamovita grafika i animacja. 

Dziesi^tki rozny ch broni. Ponad 150 postaci. 
Najemnicy, ktorych sam mozesz wykreowac. 
Realistyczna valka. Tysi^ce kwestii dialogawych_ 

Stan tvarz^ v twarz z wygiodnialymi drapiezni- 
kami i oddziaiami okrutnych zolnierzy - to vszystko 
zna jdziesz w Jagged Alliance. 



Nazywa sip Elysium, A wysniony dlatego, ze akcja 

rozgrywa sip w Swiede SBnnycfti rtiarzeri... W ponad 

40 epizodach doj-wiadczymy wtelu przygod (coz, we 

snie wszystko si? maze ztfereyb), m.in. zmierzymy 

si? z wilkolakami i paroma innymi przedstawicielami 

fauny i flory tej magicznej krainy. Ponoc ma nam to 

zajqc dobre dwa tygodnie... grania non-stop. 

Autorzy bqkajq tez 0 niezwykle niezwyklym ;) 

klimacie [no coz, sen na jawie] i bardzo 

rozbudowanym (pod kazdym wzgledem) swiecie 

•ENCYKLOPEDIA STAR WARS? 
Ktos puscil plotkp, a gracze si? podjarali, ze 

LucasArts zamierza wypuscic encyklopedi? [na CD) 

Star Wars, 0 nazwie Star Wars: Behind the Magic 

Niestety, jednak byla to tylko plotka, . 

■ZMARTWYCHSTANIE ROMERO 
Jak grom z jasnego nieba uderzyla w nas informacja 

na jednym z serwerow to sporej wiarygodnosci), 

ze John Romero, autor [m.in.) Quake'a, Dooma i 

szef ION Storm zginqi podczas strzelaniny, trafiony 

przypadkowq kulq w glow?. Zaczplismy nawet pisac 

stosowne epitafium i artykul wspomnieniowy, gdy 

w par? godzin pozniej., guru ozyl! A dokladniej 

mowiqc okazalo si?, ze policja bl?dnie 

zidentyfikowala cialo ofiary. To nie by! Romero! Na 
szczpscie!!! 

•KALIFORNIJSKI SPEED 
California Speed wyszla spod r?ki ludzi z Midway 

dla milosnikow Rona 
Gilberts (a raczej jego 

gien). Tworca niewqtpliwego hitu 
znanego chyba wszystkim gra 
czom (mianowicie senii Monkey 

cy. Tym razeai wraz ze swoim 
zespolem przygotowuje nowg 

grabkg i widokiem z gdry. niie 
martwcie sic jednak- nie bgdzie 
to kolejna szlaeipowa „symula- 
cja taktyczna", dowiem Ron po- 
stanowif stworzyd cos, w czym 
zawarte b^dzie wszyslko to, co 
lubi on w grach homputerowych. 

MARCIN SERKIES 

Good Sl Evil - bo taki tytuf nosi 
na razie ta gierka - posiada le¬ 
gend?, ktora nie rozni si? za 
bardzo od tych, z ktorymi mie- 
lismyjuz okazj? niejednokrotnie 
si? zetknqc wczesniej. Dlacze- 
go prawie? - zaraz si? dowie- 
cie. Otoz Ty, Drogi Graczu, 
wcielasz si? w rol? bohatera, 
ktorego zadaniem jest rozwip- 
zanie klasycznego juz konfliktu 
dobra ze zfem, Dlaczego Ty? 
Otoz dlatego, ze pewien jasno- 
widz stwierdzit, ze tylko Ty mo- 
zesz tego dokonac. A w jaki 
sposob? Dobre pytanie, bo- 
wiem tutaj ujawnia si? rzecz 
rzadko spotykana w tego typu 
scenariuszach. B?dziesz musial 
przejsc przez 50 poziomow, na 

czeka 
na Ciebie wielu 
wrogdw, a tak- 
ze jest do roz- 
wipzania kilka 
cipzkich dlasza- 
rych komdrek 
zagadek. Jak na 
razie - klasyka. 
Bardziej orygi- 
nale natomiast 
jest to, ze po- 
ziomy w grze 
b?dziesz mogl 
pokonywac w 
dowolnej kolej- 

nosci. Inna ciekawostka polega 
na tym, ze levele bpd? bardzo 
zroznicowane. B?dziesz si? bo- 
wiem przenosit w rdzne, zarow- 
no historyczne, „realne”, jak i 
calkowicie wymyslone swiaty i 
epoki, z zamieszkujqcymi je po- 
staciami, z ktorymi masz za 
zadanie walczyc. Wsz?dzie bp- 
dziesz mogt tez kaptowac ludzi 
Ci nie tylko), ktorzy bpdq poma- 
gali Ci w dalszej rozgrywce. 
Dzi?ki takiemu rozwiqzaniu sta- 
niesz przed czyms dotychczas 
niespotykanym - calkowitym 
wymieszaniem konwencji. Nic 
bowiem nie stoi na przeszko- 
dzie, abys po pewnym czasie 
nie wprowadzil do walki ludzi z 
epoki kamienia lupanego, garsc 
trolliina przyklad oddziat mari¬ 
nes podobnych do tych znanych 
z filmu Obey Wazne bpdzie 
oczywiscie odpowiednie ich 
wykorzystanie, bo kazda z jed- 
nostek dysponowad bpdzie wfa- 
snymi unikalnymi cechami i 
umiejptnosciami. Autorzy nie 
przewidujq raczej gornej grani- 
cy ilosci jednostek, ktore bp- 
dziesz mogf kontrolowac, a 
problem tloku rozwigzali w bar¬ 
dzo prosty sposob. Otoz wipk- 
sze oddzialy bpdq reprezento- 
wane przez jednego ludzika. j 

Rozwipzanie takie moze razie 
ortodoksyjnych strategow, ale, 
jak juz ustalilismy, Good & Evil 
nie ma bye zwykl? strategic. 

Spotkamy si? tu bowiem z istnQ 
mieszank? kilku gatunkow - 
tych ulubionych przez Rona Gil- 
berta. Tak wipe bpdzie tu kla- 
syezna strategia z akcj? obser- 
wowan? z gory. Bpd? tez zna- 
ne z Monkey Island nieco po- 
krpeone zagadki, z ktorymi 
przyjdzie nam si? zmierzyc, a 
takze prawdziwa gratka: roz- 
woj postaci na klasycznych za- 
sadach RPG, czyli w miarp po- 
stppow wszystkie postaci bpdq 
zdobywac doswiadezenie, ale 
nie ulotne - oznaezane punkta- 

mi, a takie, ktore od razu bp¬ 
dzie widoczne, czyli wzrost 
cech, umiejptnosci itp. Ma to w 
zamystach autorow [i zresztg 
calkiem slusznie) spowodowac, 
ze graez bpdzie bardziej przy- 
wiqzywal si? do kierowanych 
przez siebie postaci. Nie bpdp 
one dla niego tylko zwyklymi, 
kolorowymi ludkami na ekranie 
monitora. Doswiadezenie ma 
tez inne znaezenie - czysto 
strategiezne, Odpowiednie roz- 
lozenie zielonych oraz doswiad- 
czonych jednostek bpdzie na 
pewno czpsci? sukcesu. 

0 stronie technicznej gry na 
razie nie wiadomo zbyt wiele. 0 
udzwipkowieniu nie mog? po- 

[co jak co - ale t? nazw? powinniscie kojarzyc ;)), 

wi?c jest to poniekqd gwaraneja, ze gra bpdzie na 

poziomie A jest to samochoddwka, zawierajqca 12 

pojazdow i sporo tras w zroznicowanych wizualnie 

lokacjach. Specjalnie pisz? „tras", a nie „torow", 

poniewaz panuje tu dose duza dowolnosc dotyczqca 

trasjazdy. Prawd? powiedziawszy generalnie mozna 

jezdzic jak si? chce, nie przejmujqc si? wyznaczon? 
drogq,.. 

wiedziec nic, natomiast warto 
pochwalic grafik? - przynajmniej 
tp, ktorq byto mi dane zobaezye. 
Jest przyjemna dla oka, odro- 
birip groteskowa (co tylko do- 
daje jej uroku), no i oczywiscie 
najlepiej prezentuje sip w obec- 
nosci dopalacza. Graficy sppdzili 
bardzo duzo czasu nad opraco- 
waniem engine'u i dotychczaso- 
we wyniktsp naprawdp warte 
uwagi. Pozostaje jeszcze pyta¬ 
nie, jak to wszystko wyjdzie w 
praniu, ale na odpowiedz przyj¬ 
dzie nam niestety jeszcze tro- 
chp poczekac, bowiem premie¬ 
rs programu jest przewidywa- 
na dopiero na swipta... roku 
panskiego 1999. Coz - czekac 
chyba warto... u 

Good and Evil 



k mdwitem. o uzbro- 
JSSlT, Ozy vmm, ze b?dziecie 

lit uiywa£ IB odmian bro- 
W tym pteiafek, laserow, 

brom elmfycznej, sonicznej 
ffd!e<JI^|jfcwe] , dwoch rodza- 
jdutf min.., I czegos o nazwie 
Nuke (bezDuke]Agdy przy- 
solimy wrogowi z tej ostatniej 
- no, oprocz totalnej destruk- 
cji zobaczycie tez, ze radioak- 
tywnosc to nie zarty. Momen- 
talnie dojdzie do mutacji rosnq- 
cej w poblizu roslinnosci i nie- 
jeden grzyb blyskawicznie osiq- 
gnie rozmiary Godzilli. 

Jak to wyglqda wizualnie? 
Screeny s? zapewne wymow- 
niejsze od moich stow. Ale i tak 
powiem, ze gra pod tym wzgl?- 
dem zapowiada si? rewelacyj- 
nie! Ponadto program wykorzy- 
stuje Voodoo2 i moze obslugi- 
wac heimy do gry wirtualnej, 
wi?c odbidr powinien bye jesz- 
cze bardziej atrakcyjny (choc i 
bez akceleratorow mozna b?- 
dzie cos „zamieszac"). Obiecu- 
jqco zapowiada si? tez scene- 
ria. Raz, ze mozemy oglqdac 
wydarzenia na ekranie z aktyw- 
nej kamery (raezej novum w ga- 
tunku FPP... hm, czy w takim 
razie nie nalezy zmienic jej ka- 
tegorii na MPP - czyli Multi 
Person Perspective?). Dwa - 
teren akcji jest nie dose, ze 
zrdznicowany Culice miast, te- 
reny pustynne, podziemia, mo- 
rza, etc.), to jeszcze stworzo- 
ny z wielk? dbalosciq o deta- 
lizm. Dodatkowo akeja rozgry- 
wa si? tak naprawd? w 6 od- 
r?bnych (pod kazdym wzgl?- 
dem - nawet warunkow fizyez- 
nych) swiatach; w kazdym z 
nich wykonamy - srednio - 5 
misji (no i tryb multiplayer: de- 
athmatche, wyscigi czotgow 
(!), Capture the Flag i jeszcze 
chyba ze dwie wariaeje na ten 
temat). 
Premiera - khm, autorzy zdra- 
dzili tylko, iz (lza par? miesi?- 

Zm Interactive/Virgin 

Czotg, czyli ll-l Tendencja do udziwniania 

klasycznych zalozen gier 

FPP nie omingtalezlirmy 

VJpain. Stwamny praez kreaio 

rowfifleGl 

oezyma grawsdzono} posiac 

raezej mato przypomina - na 

pierwszy rzut oka • takich kla- 

oykfiw jak Quake czy Unreal. 

Blizej me juz do produkcji type 

Uprising, BaldeZone czy Tanarus! 

ugly Joe 

Glowna roznica polega na tym, 
ze nasz bohater spoczywa we 
wn?trzu Battle Force Tanka 
(BFT). Ale nie dajcie si? nabrac 
nazwie. Ten „tank" (czyli czotg] 
w nazwie wehikulu jest chyba 
tylko po to by zmylic wroga. Ja- 
kiego wroga? - ech, zbuntowa- 
ne (vide Terminator) maszyny. 
A na czym polega zmyfka? Otoz 
na tym, ze BFT moze sobie mor- 
fingowac w kilka innych pojaz- 
dow: poduszkowiec, amfibi? i... 
cos w rodzaju U-boota. I co 
wi?cej - kazdy z pojazdow ma 
swoj? charakterystyk?. Nie 
dotyezy to tylko sily ognia i 
wyposazenia (choc tez, wiado- 
mo, ze pod wod? dose ci?zko 
uzywa si? czolgowych dzial, a 
storpedowanie czolgu rowniez 
jestduzqsztuk?:)). Chodzi mia- 
nowicie o wtasciwosci jezdne. 
Np, poduszkowiec zachowuje 

si? pomekgd jak dmuchawiec na 
wietrze - moze mi?kko odbijac 
si? od przeszkod, wykorzystu- 
jqc zreszt^ to przy manewro- 
waniu, Z kolei czolg - no wiado- 
m, przejedzie sobie przez prze- 
szkody (niektdrej na wylot * 
nawet tego nie zauwazy. Mor- 
fing nast?puje w dowolnej cbwi- 
li» wt?c tylko od graezo zalezy, 
jaki pojazd i taktyk? welki zasto- 
suje. A skoro o taktyce mowa - 
kolejna nowoSk Tu nie ogrsnh 
czy my si? tylko do strzelania - 
bez my3leni&5 zaplanowania ak¬ 
cji i|p, m marny szansy na 
pnrezyete. Neturatoie nie b?d§ 

to kombinaeje na 
Gommandosdw - no ale pi® 
graeza nie b?tteia> sluiyJa mu 
wylqcznie za miajsca, w kfcdrym 
osadzono sq wytrzeszczono 
oezy. 

•NOWY RPG 
Black Isle Studios, „rolplejawa" cz?sc Interplay, 

zapowiada swq nowq gier?: Planescape Torment. 

Lqczy ona system Advanced Dungeon & Dragons 

world of Planescape z RTS i tworzona jest na 

Bioware Infinity Engine (tym samym co Baldur's 

Gate) Premiera wiosng 1999, 

•DEER HUNTER 2 
GT Interactive i WizardWorks zdradzajq, iz sequel 

tej gry (symulacja polowania, ktora sprzedala si? 

w ponad milionie (!) kopii) b?dzie zawieral 12 lokaeji, 

13 ..dynksow" przydatnych przy polowaniu, 9 

rodzajow broni, rozbudowany engine 3D oraz 

realistyezne efekty pogodowe i mndstwo efektow 

dzwi?kowych Premiera - zasadniezo juz... 

•ALE WAJCHY! 
Producent rozmaitych gadzetow do grania, 

Logitech, wypuszcza dwa nowe urzqdzenia, ktdre 

powinny ucieszyc fanow wyscigowek. WingMan 

Formula oraz WingMan Formula Force to 

urzqdzenia obsfugujqce forcefeedback, dodatkowo 

zawierajq pedaly [gaz i hamulec), kierownice, 

cztery programowalne przyeiski etc. 

• BYC ZLYM 
Czasem dobrze jest wcielic si? w jakis czarny 

charakter - pomysleli ludzie z IcePick Games i wzi?li 

si? za majstrowanie gry BankHeist, W tej grze 

mozemy wcielic si? w trzy rozne indywidua spod 

ciemnej gwiazdy - kazda z postaci to tak naprawd? 

zupelnie odmienna gra [fabula, zasady, lokaeje) - i 

ten sam engine, czyli slynny juz LithTech Monolithu 

•BARRAGE 
Gra stworzona przez Manga Grits i dystrybuowana 

przez Activision juz na dniach trafi do sklepdw. 

Przypomnijmy, zejest to trojwymiarowe polqczenie 

gry arcade ze strzelaninq - niestety bez 

akceleratora nie ma co si? na niq porywac. 

•NFL GAMEDAY 99 
To dzielo Sony Interactive i 989 Studios. Jest to 

symulacja futbolu amerykanskiego, ukazana w stylu 

TV-show. Dwoch oadajqcych non-stop 

komentatorow, dynamiezne uj?cia kamer. 

efektowne modele 3D graezy i stadionow, ponoc 

wysoka inteligencja komputera (czy wyzsza od 10 

typowego futbolowego zawodnika? - calkiem 

mozliwe ;)). 

•(NIE)SWIETA WOJNA 
The Unholy War to nawalanka, w ktorej zmierzq si? 

przedstawiciele dwoch odmiennych ras: 

mieszkanedw planety Xsarra oraz rasy, ktora 

zamierza jq podbic. Poniewaz walczqObcy, mozemy 

spodziewac si? dose niekonwencjonalnych technik I 

walki oraz mozliwosci, jakie posiadajq fighterzy„„ I 



•POSTALA CI/\G DALSZY 
Nie, nie sequel Running With Scissors na razie 

zamierza wypuscic tylko data-dysk do tej giery, 

zatytulowany Postal: Special Delivery. Mowe levele 

przeniosq nas do centrum handlowego, restauracji, 

obozu tzw. survivalowcdw (damy im prawdziwq 

t,szkol? przetrwania’1, checheche) oraz na... 

najniebezpieczniejsze na swiecie pole golfowe 

Wzbogaceniu ulegnq tez efekty dzwiqkowe 

(aaarghhhl], dojdq nowe audio-tracki z muzykcj 

B^dzie tez troche nowych ofiar: prawnicy ;), 

robotnicy i - uwaga - nudysci ;)) 

•I JESZCZE JEDEN RPG 
Blue Fang, firma zalozona przez bylych pracownikow 

Sierry i Papyrusa, pracuje nad grp RPG Wiadomo 

tylko tyle, ze ma ona bye znaczpco rozna od tego, 

do czego przyzwyczaili nas inni tworcy tego rodzaju 

produkcji Dalszych szczegdlow (poki co] brak 

•STARFLEET NA DVD 
Interplay zamierza wydac reedycj^ Starfleet 

Academy na DVD Dodatkowo znajdziecie tarn blisko 

3 godziny znakomitej jakosci filmow video. 

•STWORZ BATTLEZONE 2! 
Ze co? - namawiamy do napisania sequela? Nie, bez 

przesady Ale wystarezy, ze przeslecie ludziom 

pracujqcym nad drugq cz^scip tej giery swe 

sugestie, pomysly, uwagi itp Oto adres e-mailowy: 

Battlezone2@pandemicstudios com z subjectem 

HITTEAM 

•ZAKUPY HASBRO 
Hasbro ostatnio na pot^g? wykupuje rozmaite 

firmy tworzpce gry Ponoc nowym ich nabytkiem 

ma bye... Microprose. Cena tej przyjemnosci - cos 

okolo 70 min, zielonych! 

•NOWE GRY TEAM 17 
Firma zapowiada kolejnp gr^ z serii Worms, o 

nazwie Worms Armageddon Tytul ten, podobnie 

jak B innych nowych produkcji T17, byl 

prezentowany na ostatnich targach ECTS 

Wspomnijmy z kronikarskiego obawipzku pozostale 

nowe programy: Nightlong - Union City Conspiracy; 

anonsowana juz na naszyeh lamach cyberpunkowa 

przygodowka; S.G P - symulacja jazdy dla ludzi o 

kaskaderskich zamilowaniach [premiers w 

przyszlym roku); ABC [roboezy tytul) - nawipzanie 

do Alien Breed; Watchmaker - kolejna 

przygodowka; Phoenix (action); PiG - arcade 

(swinka-detektyw!) A, premiers nowych 

Wormsow powinna miec miejsce jeszcze w tym 

roku 

Wietnamie w roku 1968 (ru- 
szamy na ratunekzestrzelonym 
pilotom... i nie tylko im]. Ponoc 
wtasnie wietnamski epizod ma 
bye asem w r?kawie autorow, 
a to z uwagi na grafik? i bardzo 
wyczuwalny klimat zagrozenia. 
(Grafika, skoro juz o niej mowa, 
ma ulec pewnym retuszom; te- 
raz wykorzystywac b^dzie tak- 
ze akceleratory Voodoo 2). 

Ponadto graezowi pozostawio- 
no wolnq r?k? przy ekwipowa- 
niu zolnierzy. Wczesniej kazdy z 
komandosow miat odgornie 
przypisane typy uzbrojenia na 
stanie i np. nie mozna byio wy- 
posazyc snajpera w granatnik 
[no, chyba ze zdobyl go na wro- 
gu). Teraz sami decydujemy, 
jakq brorl (i dodatkowy ekwipu- 

wglgbialem sip w tresc zapowiedzi, tym bardziej moj nastroj zwyz- 
howal. Autorzy Spec Ops: Reap Team Brave nie spoczpli bowiem 
na laurach i azybko postarali sip naprawid to, co irytowalo graezy 
w poprzedniej edycji progremu. Spec Ope; Hanger Team Bravo nie 
jest bowiem TYLKO zeslawem dodatbowych misji, wzbogaconych 
o parg nowych rozwifzati typo: wlpcej broni, nowe scenerie itp. 
Ten pack moina w sumfe nazwafc gonerainym pattern do Spec Ope. 

Mac Abra 

Powiedzmy w skrocie co zawie- 
ra ten zestaw, Otoz: trzy nowe 
kampanie, rozgrywajqce si? w 
Bosni Celiminacja zbrodniarzy 
wojennych], Iraku Lniszczertie 
fabryk broni biologicznej] L. 

nek) przydzielic danemu zotnie- 
rzowi. Dodatkowo od razu b?- 
dziemy dysponowac wszelkim 
dost?pnym w grze uzbroje- 
niem! 

Ogromnq wadq Spec Ops byl 
brak opeji multiplayer. Pack jest 
pozbawiony tej usterkt - 
wszystkie misje sq dost?pne w 
tym trybie (do 12 graezy na- 
raz. tj. max 2 druzyny po 6 lu¬ 
dzi w kazdej, przy czym jeSli nie 
mamy tak lieznej ekipy, cz?£d 
zolnierzy sterowana b?dzie 
przez komputerl). Mozna roz- 
grywatS deathmatche, grac w 
trybie cooperative czy zmierzyc 
si? z wrogim oddziatem stero- 
wanym przez innych graezy. W 
trybie multiplayer mozliwe jest 
tez definiowanie, co jest celem 

we mniB fine- O' It UWszelako po jakimS czasie zaczpty przeszkailzac mi pewne 
niedorobki, ktore znaezgeo obnizyly radoSc z zabawy. Dlalego z re- 
zerwg podszedtem do informaeji, iz wkrotce pojawi sip zestaw do- 
datkowych misji do niej. Muszg jednak powiedziec, ze im bardziej 

danej misji, a mbwiqc £ci£lej - 
wyznaczanie iloSci ..victory po¬ 
ints” za kazdq czynno^c Czabi- 
cie wroga, zniszczenie wrogiej 
instalacji itp.). I tu uwaga: po 
zainstalowaniu tego zestawu 
okazuje si?, ze... takze misje za- 
warte w Spec Ops sq dost?p- 
new trybie multiplayer!!! Wow, 
to mi si? podoba, brawo auto¬ 
rzy! Gracze narzekali tez na gfu- 
pot? swoich komandos6w, ktti- 
rzy czasami po prostu sami 
pchali si? wrogom pod lufy, jak 
rbwniez na standardowe i tatwe 
do przewidzenia post?powanie 
wrogich zolnierzy. I to ma ulec 
zmianie - ale w jakim stopniu? 
Tego nie wiemy. No ale ma bye 
lepiej niz byto. ;) 

Premiera: listopad tego roku. 
Wymagania sprz?towe: P-133, 
16 Mb Ram, SVGA [no i petna 
wersja oryginalnej gry na 
HDD). Cieszy mnie bardzo, ze 
ludzie z Zombie powaznie pod- 
chodzq do graezy i ich uwag, i 
nie traktujqc nas jedynie jako 
dostarczajqce kas? „mi?so ar- 
matnie", Co nie jest, niestety, 
regutq w tym Swiatku... 

Spec Ops: Ranger Team 
Bravo 
ZOMBIE 



takich refleksow swietlnych i 
ptitprzezroczystosci tpo- 
wierzchnia wody) i innych fan- 
tastycznie oddanych efektow 
atmosferycznych (mgta, 
deszcz)?! No wlasnie - NIE! Oto 
bowiem okazuje si?, ze tworcy 
GUNMETAL nie skorzystali pod- 
czas ich generowania z goto- 
wych rozwiqzari, oferowanych 
przez akceleratory graficzne, 
lecz pokusili si? o tworzqcy je 
engine! Z jakim skutkiem? 
Spojrzcie na screeny - czy brak 
dopalania grafiki trojwymiaro- 
wej rzeczywiscie jest w tym 
przypadku widoczny?Takswojq 
drogq - alez si? porobito - rok 
temu pisalidmy z podziwem o 
grach wykorzystujqcych akce¬ 
leratory, dzisiaj doceniamy te, 
ktore ich nie potrzebujq... 
Zwrot o 180 stopni! 

Cos nowego? 
ni lismy okazjg zachwyca- 

niasigcudowngjclivi- 

sionowg" Battle Zone. Gdzies w 

pamiBci zademowile siQ cathiem 

niezle Uprising, miechlubnie i z 

lego tez powodu jedynie przez 

moment istniat w swiadomnsci 

graczy Shadow Master. Trzyty- 

luty rfiznip sip w zasadzie 

wszystkim, oprocz.... ■ nczywi- 

scie - gtownego bohatera, kto- 

STER0WAI\1Y ZDflLNIE), Zdalnie! 

niovum? A jakze! 

Gem.ini 

Ale wszystko inne pozostaje w 
takiej formie, do jakiej przyzwy- 
czaify nas pozostate. GUNME- 
TAL bowiem stanowi kolejn? 
[ktoz wiedziec moze, ktorq. J 
prob? zespolenia walki toczonej 
w 3D [podobno catkiem nowa- 
torskiej - z wyraznie zarysowa- 

rym byl zazwyczaj pancerny od- 

powiednik przemitego skqdingd 

stworzonka, zwanego zdlwiem. 

Te „zdtwie" jednak nie do 

najzwyczajniejszych - oprocz 

skorupy bowiem wyposazonoje 

w sporo wazgcy zlom, z upode- 

baniem miotajqcy gromy (i inne, 

rownieskuteczneniespodzianki) 

w kierunku domniemanego lub - 

co gorsza - rzeczywistego wro- 

ga.Dlaczego jednak zaczglemod 

tychze wlasnie? Ano dlalego, ze 

dotejgeneralniezacnejgromadki 
w cliwili obecnej dotqczyc zamie 

rza kolejny mtodszy „krewniak". 

Tym razem jednak bpdzie to GUI\I- 

nymi elementami strategiczny- 
mi) oraz - jakzeby inaczej - z gr? 
adventure. CGwoli wyjasnienia 
- mowa wytqcznie o w?tku fa- 
bularnym, ktory splata wyko- 
nywane misje w jednq catosc, 
czyli: kampani?). Akcja gry zo- 
stala przeniesiona przezornie w 
23-cie stulecie [ktoz przeciez 
moze wiedziec, co tez si? wte- 
dy dziad b?dzie?...), jej terenem 
zad - dzi?ki (czy raczej z powo¬ 
du) zaistnieniu Bram Teleporta- 
cyjnych - calkiem spgry kawal 
kosmosu. No i co - nie znamy 
juz tego skqdinqd? 

METAL-gdyzw ten wlasnie spo- 

sob nakazano nam nazywac grp 

i jego R.P.V. (lewilujqcy pojazd 

Jak najbardziej. A ta prawidto- 
wosc .niedwiezosci" potwier- 
dza si? niestety tak w ogole, jak 
i szczegole. Czyz bowiem nie 

mielismyjuz mozliwosci dokony- 
wania zmian samodzielnie two- 

rzonych wersji sprz?tu? Oczy- 
widcie tak - chociazby w Me- 
chwarrior czy Earthsiege. A czy 
nie dane juz nam bylo podziwiad 

•GLIDE 3,0 
Najnowsza wersja sterownika dla akceleratorow 

3Dfx sprawi, ze Wasze akceleratory zaskoczq Was 

takimi efektami, o jakie je byscie nawet nie 

padejrzewali. Poki co dost?p do nich majq tylko 

tworcy gier - ale gdy producent uzna, ze mozna je 

udostqpmc graczom - znajdziecie je na naszych CD. 

•FEATURES 3 
Zach?cony sukcesem tego tytulu (500.000 

sprzedanych egz) Mindscape szlifuje jego sequel. 

Tak jak w poprzedniej czqsci, b?dziemy wychowywac 

naszego Norna i uczyc go pozytecznych rzeczy, 'z\ 

tym ze wszystko b?dzie tu znaczme bardziej 

rozbudowane, a dodatkowo b?dzie mozna 

krzyzowac Morny z innymi rasami 

•CIVILmTIOrjHBLL TO POWER 
Wbrew sugestywnemu tytulowi ta gra ma niewiele 

wspolnego z kultowq w okreslonych kr?gach 

Civilization Znacznie blizej jej do Age of Empires 

Akcja gry zaczyna si? dobrych 4000 lat przed naszq 

erq, a gracz ma przed sobq 7000 lat na rozbudow? 

swego imperium. Pojawi si? tu sporo innowacji (w 

tym duzo nowych jednostek i postaci, 

wyposazonych w rzadko - albo nigdy - spotykane w 

RTSach wfasciwosci) Civilization: Call to Power 

pojawi si? jeszcze w tym roku (jak dobrze pbjdzie), 

producentem jest Activision 

• PROiVlOCJA ON RE ALA 
W zwiqzku z nadciqgajqcymi swi?tami GT 

Interactive rozpoczyna energicznq kampani? 

promujqcq Unreala M in w TV b?dq puszczane 15- 

30-sekundowe spoty z gry i reklamowki Znajdziecie 

je na MTV, Comedy Central oraz kanalach 

emitujqcych filmy sf 

•2M0WU jffJNA. 
Jak komus ciqgle jej malo, to moze zamteresuje si? 

grq North vs South (starsi gracze pami?tajf} 

zapewne zabawnq gierk? o tym tytule - niestety 

ten program nie ma i niq nie wspolnego, a 

szkoda. J B?dzie to sieriozna turowa strategia, ^ 

pieczolowicie odtworzunymi realiami owczesnych 

lat i o sporym stopmu komplikaeji oraz trudnosci, 

A i grafika calkiem ladna Premiera - pod chainkaj) 

1 TM 



•DZIEWCZYNY DD KOMPUTEROW 
W koncu ktos zrobil gr? z myslq o Was! Activision 

wydaje Teen Digital Diva, gre inspirowanq 

zawartosciq popularnego za oceanem magazynu dla 

nastolatek (Teen magazine]. Gra adresowana jest 

do girlsek w wieku 12-17 lat. Podzielona jest na 

kilka sekcji, w tym: Make Me Over - czyli jak zrobic 

si? na miss swiata: fryzura, dobor ciuchdw; Face 

Art - makijaz; Seventh Avenue - wyprawa do 

sklepow i po zakupy; Horoscope - stwdrz wlasny 

horoskop; Quiz Maker - test inteligencji i porady 

jak radzic sobie w rozmaitych sytuacjach itp. Jesli 

ktoras z Was jest tym zainteresowana - zajrzyjcie 

na http://www,planetgirLcom 

•NOWY X-WING 
LucasArts zapowiada nowg gr? z serii X-Wing: X- 

Wing Alliance. Wi?cej poczytacie sobie o niej w tym 

(albo nast^pnym) numerze, wi?c w skrdcie: nowy 

engine, wykorzystanie akceleratordw, joyow z 

feedbackiem i specjalnych urzgdzefi do symulatorow 

[np_ orczyki). Ponad 50 misji, tryb multiplayer (4- 

B graczy); nareszcie b?dzie mozna zasigsc za 

sterami Sokola Millenium! 

•DIABLO 2 I 3DFX 
Tak jest, Diablo 2 b?dzie wykorzystywalo moc 

akceleratordw grafiki! Dzi?ki temu osiggnie si? 

bardziej plynny zoomig, wi^kszg ilosc fps no i super 

efekty graficzne 

•HALF-LIFE - WKROTCE 
Valve i Sierra twierdzg, ze gra pojawi si? albo pod 

koniec pazdziernika, albo na poczgtku listopada. 

•RAP W KINGPIN 
Interplay zdradza, ze w sciezce dzwigkowej ich gry 

Kingpin (FPP) uslyszymy m in, Cyprys Hill Co to 

jest? Hm ..hard-core sounds of hip-hop". 

•NOWY ENGINE 
Nazywa si? Renaissance, a stworzony zostal przez 

Ward Sin Entertainment (autorzy Legacy Of The 

Watchers: Nightfall) Co potrafi Renaissance 

ujrzymyjuzw 1999 Wkazdym razie moze on m in. 

korzystac z modeli i animacji z Quake'a 2 oraz 3D 

StudioMAX. 

Nazwa Looking Glass kojarzv ait wiekszoSci i nas w zasa- 

dzie z jedoym lyiko lyloteoi. Mowa oczywiscie o Flight llnli 

mitod - grze (ohocnte calkiem swieza jesl jej odslooa dra¬ 

gs), klora oowaiorstweoi pomysto i cadownosciq wykonaoia za- 

skoczyla i zaoroczyta wszyslkich. Lecz czy Woioy Lot (jak widac - 

przeklad rownie wolny) jest wszyslkim, czym poszczycic sip moze 

to w sooiie oiedoceoiaoe przedsipbiorstwo? Skqdze. Czemo jednak 

niedoceoiane? Jeden przyklad: to wtasnie ooi odpowiedzialoi sq za 

stworzenio • owaga! - pierwszogo trdjwymiarowego eogioo'u! W 

minowanie przeciwnikow stalo 
si? rrtniej istotne - naprawd? 
wazne jest wykonanie zakon- 
traktowanego zadania. Liczy 
si? duzy cel! A drog don wio- 
d?cych wiele.,, 

Jakiez to zas cele 
moze wykony- 
wac tytulowy 
bo-hater? 

Ano natural- 
nie - jak na 
porzqdne- 

90 
taj: 
lentowane- 
go i niezaleznego) zlo- 
dzieja przystalo - na 
polecenie kilku wply- 
wowych obywateli 
miasta podejmuje si? 
„drobnych pozyczek", 
ktore ku jego - i na- 
szemu - zdziwieniu 
okazuj? si? jedynie te- 
stem umiej?tnosci... A 
pozniej? Pozniej zaczy- 
na si? lepsza zabawa: 
kolejnym zadaniem jest 
polecenie kradziezy 
„OkaJI - artefaktu znaj- 
dujqcego si? pod opiek? 
Porzqdku Mlota (cos w 
stylu zakonu wojennego 
- Templariuszy lub 

Krzyzakow), a ukrytego 
wsamym sercu miasta. 
Codalej? Ano, wszyst- 

ko zaczyna si? plqtad 
i nagle okazuje si?, 

ze pomyslny final 
jest odlegty ni- 

czy m 

gwiazdy... 
W tak zwa- 
nym mi?- 
dzyczasie 
zas przyj- 
dzie nam 

retowaG lu- 
dzL, Nfe- 
odmienme w 
efeganckim (je- 
£li wolno mi 
uzyd tego slo¬ 
ws). Jodziej- 
skim stylu - bly- 
skawicznie, 
pewnEe, nlepo- 
strzezenie! I 

prawdapodobnie nie znajd? lep- 
szego miejsca w tekficie, by 
nadmienid fa warto!), ze nasz 
artysta posfuguje si? tradycyj- 
nymi (choc nie tylko) zlodziejski- 
mi narz?dziami. Nalezq do nich 
mi?dzy innymi - oczywiscie: wy- 
trychyl klucze (mozna rdwniez 
zdac si? w tej materii na nie- 
przytomnych lub martwych 
straznikow), ale i befty z dol?- 
czon? do nich linq czy... bombki 
gazowe (bezcenne z tego 
wzgl?du, ze potraktowany niq 
delikwent pada bez przerazliwe- 
go, alarmujqcego krzyku), 
Prawdziwym zas 11niezb?dni- 
kiem" szanujqcego si? zlodzie- 
ja, przecinajqcym mroki swiata 
fantasy jest „Klejnot Widzialno- 
sci" - odpowiednik dzisiejszego 

momeocie bowiem gdy iD mystato nad Wollensteinem 3D, prace nad 

Ullimq Underworld (Origin) joz irwaly! Nie tylko jednak na Ulti- 

mach konczq sip zastogi Looking Glass • nieklorzy pamiptajq gry 

Car&Driver (znowoz engine), Terra Nova czy Syslam Shock (tak 

nawiasem mtiwigc • szykoje sip sequel tego ostalniegoi). 

Gem.ini 

Obszerne to wprowadzenie ma 
na celu wykazac dobitnie, jak 
wielkie nadzieje mamy prawo 
poktadac w najnowszym projek- 
cie (scislej: mrocznym projek- 
cie) - w cudownie nowatorskiej 
(czyz nie stalo si? to tradycjq 
Looking Glass?) grze okreslanej 
mianem Thief - The Dark Pro¬ 
ject (czyli Ztodziej - Mroczny 
Plan). Jakby nie bylo: chlubne 
tradycje zobowiqzujq. A jak wy- 
raznie wynika z dostarczonych 

nam materialow (i - nie ukry- 
wam - ..szperania" wSieci), nie 
powinnismy zawiesc si? i tym 
razem! 

Dark Project jest grq utrzy- 
manq w konwencji FPP (stan- 
dardowe Mshootery”)p jednak 
od klonow Dooma rozni si? 
mniej wi?cej w takim stopniu, 
jak Unreal i Wolfenstein. I nie 
chodzi tu wcale o wyjqtkowe 
rozwiqzania graficzne czy „tre- 

s c i o w e " 
(choc i tych 
w Zlodzieju 
nie braku- 
je...), lecz o 
ogolny za- 
mysl gry. 
Oto bowiem 
nastqpilo 
pewne prze- 
wartoscio- 
wanie kon¬ 
wencji. Eli- 



swiatiomierza, informujqcy na 
biezqco, jak to bardzo jestesmy 
widoczni! 

A wszelkie te atrakcje w scene- 
rii, jakq do tej pory mielismy 
okazj? podziwiac jedynie w 
snach. Oto miasto (okreslane 
przez twdrcow zwrotem: 
^techno-sredniowieczne", z na- 
ciskiem jednak na klimat fanta¬ 
sy), miasto-moloch Cktorego 
wyglqd walnie wspomagajq ak- 
celeratory wykorzystujqce sys- 
temy D3D i - bye moze- Glide), 
miasto, ktore-nigdy-nie-zosta- 
to-nazwane. No i wiasnie, tu 
dochodzimy do - jak utrzymujq 
tworcy - elementu kluezowego 
Thief: The Dark Project. Tp ko- 
lejne slowo: ..otoczenie’’ (i zwiq- 
zane z nim feelings). Idqc bo- 
wiem za wzorcami Ci doswiad- 
czeniami), jakich dostarezyt im 

System Shock, ludzie z Looking 
Glass za ce! postawili sobie 
stworzenie maksymalnie real- 
nego, jak najbardziej wiarygod- 
nego i zupetnie zywego swiata. 
Nie sposob nie przyznac bo- 
wiem, ze jedynie polozenie zde- 
cydowanego nacisku na tresc 
gry, nie zas wytqcznie na jej for- 
m? gwarantuje tytulowi zywot 
dluzszy niz kilka tygodni. W 
czymze jednak przejawia si? ta 
ponoc niesamowita wiarygod- 
nosc swiata-miasta w Dark 
Project? Przede wszystkim 
wskazac nalezaloby na - rzekl- 
bym - daleko posuni?tq interak- 
cj? pomi?dzy obiektami, boha- 
terami i... zdarzeniami. Obiek- 
ty - naturalnie (czy aby na pew- 
no?) mozna rozbijac (bliski kon- 
takt pomi?dzy drewnianymi 

drzwiami i kamiennym mlotem 
wypadnie zdecydowanie na nie- 
korzybctych pierwszych...), ale 
i tqczyc ze sob? (wystrzelony z 
kuszy belt z dolqczonq link? po- 
zwoli na wslizni?cie si? w nie- 
dost?pne w tradycyjny sposob 
miejsca!). 

Interakcje bohaterow... Nie 
mysl? tu oczywiscie wylqcznie 
o rozmowach czy stosowaniu 
bezposredniej przemocy, ale i o 
tym, ze - przykladowo - zamor- 
dowanie straznika i zwiqzany z 
tym efektowny, agonalny krzyk 
sciqgnie innych zolnierzy! Ba! 
Nie dosyc na tym (tu znajduje- 
my wspomniane wydarzenia) - 
cz?sto wystarezy samo skrzyp- 
ni?cie drzwi, by zwrocic uwag? 
tych, ktorych wolaloby si? unik- 

Thief: The Dark Project 
Looking Slass\&os 
Interactive 

nqc. Nawiasem mdwiqc - 
dzwi?k ma po prostu porazac - 
ponoc jest rownie ..fizyezny" 
(to jest - naturalny) jak w rze- 
czywistosci! 

Tworcy Thief szczyc? si? row- 
niez niesamowitym engine, 
umozliwiajqcym im stosowanie 
nieograniezonej geometrii. Co 
ciekawe, nie jest to tak popu- 
larny obecnie wsrod tworedw 
..motor" pldzi-ti'owego" Unre¬ 
ala, lecz - uwaga! - efekt prac 
samego Looking Glass. Powod? 
Chcieli, by wszystko bylo ich 
(choc trzeba przyznac, ze tech- 
nologicznie „silnik” ..Zlodzieja" 
jest podobny do Unrealowskie- 
go...). A ponadto - co wazniej- 
sze - chcieli miec pewnosc, ze 
b?dzie on pasowal w sposob 
najlepszy z mozliwych do przy- 
j?tej konweneji gry. Swoistym 
smaezkiem jest rowniez system 
Dark Object. Jego nowator- 
stwo opiera si? na fakeie, 
ze wszelkie informa- 
cjebehawioralne 
(co do zacho- 
wari) obiek- 
tow zrzucone 
zostaj? na barki 
grafikow - nie ko- 
derow! Tym samym: 
wzmocnieniewytrzyma- 
tosci drzwi polega jedynie 
na... ich pogrubieniu! Sys¬ 
tem sam ..doliezy” zwi?zane 
ze zwi?kszeniem gabarytow 
bonusy. Co to oznaeza dla 
graezy? Ano pozwala iywid 
nadziej?, ze rdwnolegle z 
..podstaw?" (czyli grq) po- 
jawi si? rowniez i edytor! 

lezyznie prawdziwewyda- 
je si? twierdzenie, ze gra- 
cze maj? coraz to mniej 
czasu? A czy moze bye 
inaezej, gdy coraz cz?sciej 
wydawane s? gry tak 
pleksowe i tak cudownie swie- 
ze ideowo?! Ano wiasnie - w 
tym akurat przypadku ten do- 

datkowy bodziec, to, ze czegos 
podobnego jeszcze nie bylo, 
(No, istniej? wprawdzie Azra- 
el’s Tear - idea zlodzieja i Strife 
- sensowna fabufa, ale bez w?t- 
pienia Thief: Dark Project prze- 
rasta je obie razem wzi?te wie- 
lokrotnie.) To stanowi o duzej 
szansie powodzenia tego arcy- 
ciekawego przedsi?wzi?cia. Co 
zreszt? potwierdza „osoba" 
dystrybutora Thiefa - Eidos In¬ 
teractive. Naprawd? nie wyda- 
je mi si?, by nie wiedziat on, w 
co inwestuje. A zatem - zgod- 
nie z planami wydawniczymi - 
pozostaje nam czekad do 
SwiqtL. ■ 

•ODLOTOWY RTS 
Nazywa si? Aperian 7 Opowiada o wojnie w XXV 

wieku, toczonej pomi?dzy wielkimi korporaejami 

Zadaniem graeza jest kolonizacja wszystkim 7 

planet systemu Aperian. Zwracamy uwag? na 

efektownq grafieznie szat? wizualng gry i bardzo 

szybki i nowatorski engine. Gra wykorzystuje 

akceleratory. 

•PIRANIA 
To nazwa lodzi podwodnej, za sterami ktdrej 

usigdziemy w grze Piranha ASP, firmy Reakktor. 

Nie oznaeza to jednak, ze b?dziemy ograniczac si? 

tylko do U-boota Mozliwe b?dzie wykorzystanie 

innych pojazdow - np. specjalnego podwodnego 

czolgu. Wcielamy si? w skor? oficera floty wojennej 

walczgcej z piratami A ni& b?dzie to proste, gdyz 

piraci sg w posiadaniu pewnego tajemniczego 

sekretu, b?dgcego wytworem obcej cywilizacji i 

tym samym dysponujg pot?zng moeg. Tu rowniez 

wrazenia wizualne sg co najmniej znakomite, a 

dodatkowym atutem moze bye nielinearny rozwoj 

fabuly. 

•NOWE SWIATY STAR TREKA 
Interplay pracuje nad nowg grg osadzong w realiach 

Star Treka, utrzymang w konweneji RTS - StarTrek: 

New Worlds Wcielamy si? w kolonizatordw nowyeli 

swiatow... Mozemy grad jako czlonek Federacji lub 

jako przedstawiciel Klingonow. Do przejscia Cpo obu 

stronach] mamy jakies 25 misji W grze pojawig 

si? jednostki, z jakimi dotgd fani ST nie mieli do 

czynienia: Federation Phaser Tank, Klingon Mobile 

Disruptor Battery oraz romulanski Cloaking Tank. 

Gala grafika jest w 3D Premiers - rok 1999. 

•GALLEON 
To robocza wersja tytulu nowej gry z Interplay 

B?dzie to mix gier przygodowych i akcji; tworeg jest 

firms Confounding Factor. Wcielamy si? tu w goscia 

o imieniu Rhama: pirata, kupca, awanturnika i 

kapitana klipra Endeavour. Czyli: handelek, bitwy (w 

tym walki na miecze), abordaze, odkrywanie 

nowych krain.*, i poszukiwanie skarbdw, a takze 

mnostwo przygod wyniklych m in z kontaktow z 

tubylcami oraz z., wytworami ich mitologii (np 

szkieletorami). Twdrcamigry sgfaceci, ktorzym.in 

stworzyli... Lar? Croft [!), wi?c mozna 

podejrzewac, ze b?dzie to spory hicior, Premiers 

w 1999. 



•SPEEDBUSTERS 
Demko tej najnowszej scigalki Ubisaftu pawinniscie 

znalezc na naszych CD Gra jest po prostu 

dynamicznq wyscigowk?, blizszq zr?cznosciowce 

niz symulacji, o bardzo smakowitej grafice i 

trudnych trasach, porozrzucanych w wielu 

regionach swiata. 

•METRO-GLINY 
Metro Police - The Future’s Dark Shadow, 

stworzona przez Virtual X-citement jest 

symulacjq., policjanta [Jeffa Conrada] w swiecie 

przyszlosci Zapowiada si? dynamiczna i krwista 

giera, o ponoc powalajqcej oprawie dzwi?kowej, w 

ktorej wszakze nie wystarczy tylko szybko 

strzelac. . Gra wykorzystuje akceleratory. 

•PRO HUNTER 
To kolejna gra symulujqca pobwanie na zwierz?ta. 

Ale warte uwagi jest to, ze tworzona jest ona na 

engine Unreala! Autorami gry sg ludzie z ASC 

Games [Sanitarium - kojarzycie ten tytul?) Wi?cej 

informacji znajdziecie na www.tnnhunter.com. W 

kazdym razie mamy tam 3 typy polowan [od 

„grubego zwierza" - los, niedzwiedz, po zajqczki, 

wiewidrki itp drobiazgi] i b?dziemy mogli korzystac 

z „supportu" psow mysliwskich. 

•STRZELBY DO WYNAJ^CIA 
To nie koniec gier na engine Unreala! (Ale urodzaj!). 

Kolejnq jest remake starej [ale znakomitej) gry z 

Amigi: Hired Guns Wcielamy si? w grup? 

najemnikow, penetrujqcych podziemia (i nie tylko] 

obcej planety Powiedzmy, ze w ogolnych zarysach 

przypomina ona skrzyzowanie Incubation z 

elementami gry RPG W remake mozemy dowodzic 

3-osobowg druzyng, obserwujqc pole akcji oczyma 

kazdego z jej czlonkdw (jednaczesnie]; w razie 

nas zniszczone, przez co gra 
stala si? bardziej plastyczna. 
Jednostki posiadajg wi?cej ani- 
macji i sprawiajq wrazenie bar¬ 
dziej zywych. Lucznicy naresz- 
cie nie strzelajg „na pal?11 po 
swoich oddziatach, a karly nie 
miotajg fireballami gdzie popad- 
nie. 

Co si? tyczy fabuly Myth 2: 
Soulblighter, to wiadomo, ze 
tym razem b?dziesz toczyt wal- 
ki nie tylko przeciwko umarlym. 
Chociaz oczywiscie pojawig si? 
oni znowu, w dodatku o wiele 
silniejsi. W Myth 2 b?dg jednak 
rowniez takie misje, w ktorych 
b?dziesz zwalczat rywalteujgce 
i Tob^ armie rycerzy, lucznikiiw 
i karftiw. Pojawig si? rdwhjez 
takie misje, ktdrych poworize- 

nie b?dzie zalezalo od tego, czy 
przeciwnik ci? odkryje. Innymi 
slowy musisz je wykonac nie- 
zauwazony. 

Bungle poki co utajnila list? no- 
wych jednostek dost?pnych w 
grze, choc co nieco jak zwykle 
przecieklo. Wiadomo, ze do- 
st?pne b?dg prawie wszystkie 
jednostki, ktore wyst?powafy 
w Fallen Lords. Prawie, bo ma 
zabrakngc Myrmydons oraz 
Forest Giants. W Myth 2 poja- 

quela, chwali si? poprzednika. 
Tester^ jednak uwazajg, iz w 
Myth 2: Soulblighter wprowa- 
dzono na tyle duzo nowych ele- 
mentow, ze mozna go uwazac 
za znakomitego nast?pc? „je- 
dynki". Gierka ukaze si? na ryn- 
ku pozng jesienigjub wczesng 
zimg, ana razie... Smiercumar- 
tym!!! ■ 

wi si? okolo 10-15 nowych jed¬ 
nostek. Mi?dzy innymi: War- 
locks (kolesie rzucajgcy specjal- 
nymi czarami], Mauls [przero- 
sni?te swiniopodobne bestie 
uzbrojone w baseballe nabijane 
gwozdziami], Heron Guards i 
Stygian Knights. Jeszcze mniej 
wiadomo o nowych czarach, 
Tylko tyle, ze diabelnie skutecz- 
ny ma bye Fireball. 

Duzo za to informacji dostar- 
czyli autorzy na temat interfej- 
su. Przede wszystkim to co 
potrzebne w walce, czyli usta- 
wienie formaeji, nie wymaga 
skrdtow klawiszowych. 
Wszystkie formaeje sg dost?p- 
ne na specjalnym pasku u dofu 
ekranu. Klawisze kierunkowe w 
Myth 2 sluzg do obrocenia for¬ 
maeji w odpowiednim kierunku 
rownoczesnie ze zmiang forma¬ 
eji. Zamiast klawiszy mozemy 
rownie dobrze uzyc do tego 
myszy, bo da si? grac tylko za 
pomoeg gryzonia, wfgczajgc w 
to takze zblizenie i rotacj? 
mapy. Sluzy do tego trzeci, 
srodkowy przyeisk myszki. Po 
najechaniu kursorem na jed- 
nostk?, podswietla si? ona de- 
likatnie i pokazuje si? aktualny 
stan zdrowia, a u czarodziejow 
- poziom magii. Mozna rowniez 
wyznaczyc dokladng tras? prze- 
marszu, uzywajgc kombinaeji 
klawisza shift i myszki. Popra- 
wiono zresztg algorytm wybie- 
rania trasy, co jak pami?tamy 
nie byto najsilniejszg strong 
Myth: The Fallen Lords. 

Cz?sc farjow Myth zarzuca juz 
teraz twgrcom z Bungie, ze nie 
wprowadzili oni zbyt wielu inno- 
wacji, ale to jest normalne. 

do skostnialego gatunku RTS. 
Wdrozenie takich pomyslowjak 
formaeje, roznorakie oddzialy i 
rosngee doswiadezenie potg- 
czone z oszafamiajgco zywg 
fabufg dafo piorunujgcy efekt. 
Dochodzil do tego jeden z naj- 
lepszych multiplayerow pozwa- 
lajgcy na toczenie walki nazna- 
komitym serwerze Bungie.net. 
1 przeboj byl gotowy. Teraz po- 
przeezka zostala postawiona 
wyzej... 

Na pierwszy rzut oka w Myth 
2 niewiele si? zmienito. Ale gra- 
fika wyglgda lepiej, poprawiono 
interfejs [choc stary tez zfy 
przeciez nie byl]. Cata reszta, 
Igcznie z klimg, pozostala nie- 
zmieniona. Szata grafiezna za- 
wiera takie bajery jak obraca- 
jgee si? wiatraki, ogromne for- 
tyfikacje, otwierane i zamyka- 
ne branny, a nawet statki w 
petni 3D!!! W celu urealnienia 
rzezi zrobiono ruchomy ogien i 
kilka innych trikow. Chociaz z 
drugiej strony wprowadzono 
opcj? „kontroli rodzicielskiej”, 
po wlgczeniu ktorej gra staje 
si? mniej drastyezna. Dodano 
zywe zwierzgtka, takie jak kro- 
wy i kurezaki. Mozna je nawet 
zaatakowac i przerobic na krwi- 
ste befsztyki lub kupk? pierza. 
W zasadzie wszystko w naszym 
otoczeniu moze zostac przez 

ELD 

Mingf rok i Bungie ponownie 
przypomina o sobie, przygoto- 
wujgc sequel legendarnego juz 
Myth, pod tytulem Myth 2: 
Soulblighter. Wi?kszosc z ulep- 
szen wydaje si? nieznaezna, ale 
mimo wszystko zmiany w sto- 
sunku do ..jedynki" sg duze. 
Autorzy ze stajni Bungie posta- 
wili przed sobg dose proste 
cele: naprawic co wymagalo 
naprawienia, poprawic to, co 
trzeba byfo; dodac czego bra- 
kowalo - ale samg ide? gry po- 
zostawic niezmieniong. I jest to 
jak najbardziej prawidtowe ro- 
zumowanie. Myth: The Fallen 
Lords wnosil powiew swiezosci 

Roil leu prawie nieznans 

[Irma Bungle zashoczytn 

wszystkich pecctawcOw, 

wydaj^G gr?, ktdra z miejsca zdo- 

byla uznanle graezy oraz kry- 

tykdw. Program nazywal siy 

Myth: The Fallen Lords i cho6 z 

zatozenia byt to RTS, to sianow- 

czo odbiegal on od przyjQtych 

konondw gatunku. 

Myth 2: Soulblighter 
Bungie 



MAC ABRA 

W C3 dba juz o to (i nie tylko 
o to) komputer, bior?c ich do 

galopu, gdy tylko potrzeba 
kolejnej pary r?k do pracy. 
Cezar ogranicza si? tylko do 
wyznaczania priorytetow 
waznosci rozmaitych inwe- 
stycji... 

Kolejnym milym urozmaice- 
niem w C3 jest fakt, ze 
wszystkie mozliwe wydarze- 
nia mieszcz? si? zawsze na 
jednym ekranie. Nie trzeba 
otwierac i zamykac nowych 

okienek, w momentach gdy np. 
toczymy bitw? czy upgradeuje- 
my dane miasto. Poprawiono 
tez tnyb rozgrywki multiplay- 
erowej, choc moim pnywatnym 
zdaniem seria Caesarow jest 
jednak przeznaczona raczej dla 
grania solowego... Ponadto 
pojawil si? tu motyw religii, 
wczesniej jakos totalnie ignoro- 
wany, Inna rzecz, ze sprowa- 
dza si? to do stawiania kolej- 
nych pos?gow rozmaitym bo- 
stwom, budowy swi?tyn i 
czczenia bogow przy okazjach 
licznych swi?t. Wszelako pa- 
mi?tajcie, ze zaniedbanie Bo- 
skich Istot sprowadza juz cal- 
kiem wymierne efekty - od gor- 
szych zniw, po prawdziwe ka- 
taklizmy, zsytane przez ziryto- 
wanych Niebian... 

Ofiary zlozone producentom 
zaowocowaly proroctwem wy- 
gloszonym przez Sybill?: „za- 
prawd?, ujrzycie t? gr? jeszcze 
w tym roku". A na pytanie „a 
b?dzie to sukces na miar? 
dwoch poprzednich cz?sci?‘\ 
wyrocznia usmiechn?la si? ta- 
jemniczo i porozumiewawczo 
mrugn?la okiem... 

Ps. Cezar z?da od swych pod- 
danych co najmniej P-90, IB 
Mb Ram i Windowsa'95. ■ 

Juz wkpotce po raz trzeci 
mozna bpdzie wcielic sip 
wniewdzipcznprolprzym- 

skiogo cezara, prowadzpgo 
Rzym ku stawie (lub apadkowi). 
Prywatnie mam do tej gry (tj. do 
jej dwdch poprzednich czpdci) 
sentyment. IUie wiem czemu - ale 
od czasu pierwszego kontaklu po 
prosti je libie, aimo iz tak oa- 
prawde (bez wzgiedi na pokainq 
liczbe sprzedanych hopii) cykl ten 
nie jest doskonaty pod wzg. gra- 
fiki, fabnty czy zasad. (Jak wi- 
dad, podobnych do oioie.oiaoia- 
kow musiato bye wipcej'...). 

wystarczaly im sukcesy ceza¬ 
ra w polityce zagranieznej, 
prowadzonej za pomoc? le- 
gionow. Brak pracy, zbyt 
wysokie podatki, za malo 
atrakcji, zte warunki sanitar- 
ne - i juz bunt jak si? patrzy, 
a Wasza kariera wisi na wto- 
sku... Nawiasem mowi?c [tak 
przynajmniej bylo w dwdch 
poprzednich cz?sciach) to 
wtasnie rozbudowa miasta 
sprawiala graezom naj- 
wi?ksz? przyjemnosc, Dlate- 

Mlodszym stazem graezom i 
tym, ktorzy zapomnieli o istnie- 
niu Caesara anonsuj? jego trze¬ 
ci? cz?sc, Jest to gra ekono- 
miczno-handlowa, rozgrywana 
w czasie rzeczywistym, z ele- 
mentami symulacji rozwoju 
miast(a). Lubisz SimCity, po- 
grywasz w Theme Park? No to 
Caesar 3 powinien zasadniezo 
Ci si? spodobad. 

Jestes rzymskim wtadc?. I co 
dalej? Dalej to jak zawsze - nie 
dac si? zabic i zabijad wrogow, 
poszerzaj?c granice swych wlo- 
sci, Przy czym jednak to nie 
wojna b?dzie tym, co sp?dza 
sen z oczu wladey. Wbrew po- 
zorom wi?kszosc czasu sp?dzi- 
cie w obr?bie wlasnych prowin- 
cji, rozbudowuj?c miasta tbu- 
duj?c lepsze mieszkania, sklepy, 
wytyczaj?c drogi, podci?gaj?c 
akwedukty, stawiaj?c hippodro- 
my i cyrki, biblioteki, mury 
obronne etc.). Starozytni Rzy- 
mianie byli mocno niewdzi?cz- 
nym narodem i bynajmniej nie 

go w ..trdjce" istnieje mozli- 
wosc wytqczenia opeji „karie- 
ry" i poswi?cenia si? tylko i 
wyt?cznie urokom rozbudowy 
Wiecznego Miasta. Zreszt? 
w stosunku do dwdch wcze- 
sniejszyeh Cezarow miasto 
ma zostad znaeznie ozywione. 
Ogromna ilosc dost?pnych 
struktur, masa cut-scenek 
i... mieszkancy. Teraz juz nie 
snuj? si? grzeeznie [ale ni- 
czym zombie) po wytyezo- 
nych sciezkach. Widac po 
nich.ze zyj?-zajmuj?si?wie- 
loma sprawami [a najcz?sciej 
si? po prostu obijaj?) i jesli 
cezar ma tak? fantazj?, to 
moze w dowolnej chwili zasi?- 
gn?c opinii na temat „no i jak 
si? warn zyje, obywatelu" u 
dowolnego przechodnia. Sko- 
ro juz o poddanych mowa - 
kiedys trzeba byto ich do- 
slownie „za ucho" zap?dzac 
do roboty, co bylo na dtuzsz? 
met? nudne jak flaki z olejem. 

•SOJUSZ 
Blue Byte nawiqzalo dlugoterminowq umowp □ 
wspblpracyzfirmq KAiNAi W efekeie porozumienia 

BB [a scislej mowiqc developerzy z Murder of 

Crows) wykorzystajq bpdgcy wlasnosciq KAiNAi'a 

engine o nazwie Myrun do kilku swoich gier 

Pierwszg bpdzie Grimh, dose dziwna produkeja 

fqczgca elementy gry akcji ze strategic Engine 

posiada tp wlasciwosc, ze - niezaleznie od szybkosci 

maszyny - zapewnia tp samg ilosc fps na kazdyni 

sprzpcie Naturalnie im slabszy komputer, tym 

mniej szczegolowa bpdzie grafika. 

•THE CREED 
Mozesz tu zostac Jowcg glow", tj facetem, ktory 

trudm sip lapaniem zlych ludzi w zamian za 

odpowiednig ilosc kasy Akcja dzieje sip w 

przyszlosci, w miescie Cerberus Wlasnie masz na 

pokladzie swego statku schwytanych czterech 

groznych bandziordw, gdy przydarza Ci sip maly 

wypadek.. i zaczynasz miec klopoty Nowa gra 

Insomniac Entertainement powinna ucieszyc 

wszystkich tych, ktorzy lubig cyberpunk i klimaty z 

Blade Runnera Wielkg zaletg tej produkcji powinien 

bye AGOS [Advanced Gaming Operating System); 

jest to cos w rodzaju kreatora misji, ktory 

jednoczesnie pozwala na ogromng ingerenejp nie 

tylko w przebieg misji, ale nawet na zaawansowang 

interakcjp z „zywotem" tzw NPC tczyli postaci w 

grze sterowanych przez komputer). Co nas 

oczekuje? Ponad 400 lokacji, sporo - ponad 200 

CM!) - misji, z czego czpsc w czasie rzeczywistym, 

50 typow uzbrojenia, postacie w 3D, niesamowite 

efekty swietlne, obsluga joyow z biofedbackiem itp. 

(Jak dobrze pojdzie, to na CD made jej demko) 

• SETTLERS III DVD 
Najnowsza wersja tej gry pokaze sip takze w wersji 

DVD Blue Byte planuje, ze Settlers 3 DVD zostanie 

wydany okelo dwa miesigee po premierze wersji 

CD; ta zas powinna ukazac sip jeszcze w tym roku 

•BYE, SPEEDTRIBES1 
Speedtribes, autorstwa Nemicron, jest kolejnym 

produktem, ktory idzie „w piach" Szefostwo firmy 

stwierdzilo, ze jakosc gry odbiega od powszeclmie 

przyjptych standardow, wipe., adios! 



•NOWI NA SCENIE 
Pojawila si? kolejna firma tworzgca gry - Mystical 

Ages Software Ludziska pracujg nad swoim 

pierwszym tytulem, w konwencji 2D/3D RPG, 

Program powinien si? pojawic przed rokiem 2000 

[ale to brzmil). 

•GUBBLE 2 
Drugi odcinek ..gubbli", czyli wspaniale relaksujgcej 

gierki dla kazdego, lada dzien pojawi si? w sklepach. 

W grze sterujemy Gubble D Gleepem, gosciem, 

ktory (wedle opinii twbrcbw) zachowuje si? jak 

nastolatek, ktoremu odbila szajba. A komu by nie 

■ odbila, gdyby musial przejsc przez 124 levele?! 

| Dodatkowowgr?wbudowanoedytormisji [Ponoc 

podtytul programu brzmi: Hubba Bubba,..?). 

•GRY W TV 
I to 24 godziny na dob?! Program TYLKO o grach!!! 

Nie podniecajcie si? - na razie nie b?dzie dost?pny 

w Polsce (chyba, ze via satelita, albo ktoras z 

kablowek si? zlituje) W kazdym razie powstal 

pierwszy europejski kanal TV dla graczy.,- Na 

pociech? powiemy, ze francuski Canal+ odgraza 

si?, ze ten kanal b?dzie si? bardzo szybko 

rozprzestrzeniaf „na nowe terytoria". 

• EDYTOR DZWI^KU W STARCRAFT 

Blizzard wypuscil „Official Starcraft Sound Utility", 

czyli program, ktdrym mozemy edytowac dzwi?k w 

tej grze, np. podkfadajgc wlasne komentarze itp. 

Zainteresowani mogq sciggngc go sobie z http:// 

www blizzard com 

• MCFS 
Czyli Microsoft Combat Flight Simulator (ombwiony 

niedawno w CDA) w chwili gdy czytacie te slowa, 

opuszcza wlasnie magazyny i z duzg pr?dkoscig 

zdgza w kierunku sklepdw i hurtowni ;). 

Przypomnijmy, ze jest to symulator mysliwcow z II 

wojny swiatowej [i to naprawd? dobry). 

• WALECZNE SERGE 
Pami?tacie ten film (Braveheartl z Melem 

Gibsonem? Pami?tali o nim tez ludzie z EIDOS 

i majstrujg gr? pod tytulem: Braveheart The Game. 

Paramount Pictures zgodzil si? na uzycie tytulu 

i postaci (takoz fragmentow filmu jako cut-scenek 

itp ] wyst?pujqcych w tymze filmie, istnieje wi?c 

szansa, ze nasz bohaterjednak nie poniesie smierci 

w finale ;} Ponoc nawet sam M.G ma maczac 

dekko) w tym palce... Grafika jest w pelnym 3D, w 

grze wyst?pujg pory dnia i roku; oblegamy zamki, 

szarzujemy kawalerig, mlbcimy si? na miecze, 

topory, plgdrujemy miasta... Zapowiada si? 

wybuchowe polgczenie gry akcji z elementami RPG 

Zresztg spojrzcie na przykladowy screen. 

Jingofl - desperado Jak widac chorotaa, ktorej 
ulegla seriaX-Com, czy¬ 
li zakazeniewirusemFPP, 

rozprzestrzenia sip i na inne 
stynne cykle gier. Produkcji ba- 
zujqcych na motywach Star Trek 
jest tak duzo, ze tylko najwiQksi 
fani sp w stanie wymienic 
wszyslkie tytuty. Jednak zwykle 
byly to przygodMi i RPG (lub 
mill tych gatunkdw). Ale prze¬ 
ciez inwencja programistOw i 
scenapzystdw nie zna granic... 
Kto$ doszedt do wniosku, ze i 
wdpdd fandw FPP sp na pewno 
mllodnicy lego cyklu. Czemu wigc 
nie upaczyd ich grp (ego rodza- 
ju,alepozgpywajpcpsipwdwie- 
cie Slap Trek? 

Peter Pan 

l\lo i voila! Dziefo nazywa si? 
Klingon Honor Guard. I jak my- 
slicie - na jakim engine jq stwo- 
rzono? Co? - Wolfensteina 
3D?! Bez zartow, prosz?. To 
przeciez nie jest trudne pyta- 
nie. 0, widz? podniesionq 
r?k?... Ze co? Quake 2? Siadaj, 
pafa, ty Klingonie jeden ;). No 
dobra, przeciez i tak si? domy- 
slacie - Unreal rzqdzi, wi?c kaz- 
dy kogo na to stac, kupuje pra- 
wa do wykorzystania jego en¬ 
gine. Twdrcow KHG jak najbar- 
dziej bylo stac na taki wyda- 
tek... 

Gra zaczyna si? od mocnego 
akcentu [wedle recepty: na 
poczqtku wybucha bomba ato- 
mowa... a potem napi?cie po- 
winno rosnqc). Gracz wciela si? 
w cztonka ochrony osobistej 
pewnego Bardzo Waznego Klin- 
gona. Niestety fucha okazata 

si? niewdzi?czne i krdtka - ktos 
wtasnie dokonal skutecznego 
zamachu na naszq „szych?". 
Rzecz jasna takie zdarzenie jest 
dla klingonskich wojownikow 
kl?skq do szescianu: raz, ze zle 
swiadczy o ich wyszkoleniu; 
dwa - ze to policzek dla tej bar¬ 
dzo dumnej (i czufej na tym 
punkcie) rasy. Trzy - w sumie 
to ogolny obciach.,. 

Ex-ochroniarz postanawia wi?c 
wyjasnic: kto, po co i dlaczego, 
oraz zmyc krwiq hanb?, jakq 
okryla si? straz przyboczna 

Gowrona (nie mylic z Gawro- 
nem] - bo takie ciekawe imi? 
nosil ich przefozony. Zdaje si?, 
ze Klingoni nie zadowalajq si? 
byle jakq zemstq, poniewaz po- 
trzeba az 19 misji, skladajqcych 
si? z 26 leveli, rozgrywanych w 
7 odr?bnych swiatach, by nasz 
wojownik mogl otrzepac r?ce i 
z zadowoleniem stwierdzic po 
klingonsku, iz ..zadanie wykona- 
ne, nikt nie przezyt". 

yJednak zanim padnie ta wieko- 
pomna kwestia, odwiedzimy 
m.in. klingonskiego Bird of Prey, 
wi?zienia (ba, calq wi?ziennq 

•DAIKATANOYVCY 
Daikatana z ION Storm osiggn?la juz bardzo wysoki 

poziom zaawansowania Zatem juz niedlugo 

fkwartal? dwa?) powinna trafic w r?ce graczy Jej 



planet?!], miasto Tong Vey, 
twierdz? przemytnikow, etc, W 
mi?dzyczasie b?dziemy, mogli 
pogadac sobie - w mi?dzyleve- 
lach - z kilkoma sk?din?d zna- 
nymi z serialu Star Trek posta- 
ciami CWorf) oraz np. z kapita- 
nem Curnem tgfosu uzyczyl mu 
weteran serii ST, Tony Todd), 
Lurs? [Barbara March) czy 
B’Etorem (Gwynyth Walsh). 
Mowi?c scislej, b?d? to inte- 
raktywne cut-scenki wideo z 
udzialem aktorow. I to bynaj- 
mniej nie pojawiaj? si? one po 
to, by uatrakcyjnic nam czas 
dogrywania kolejnego etapu. 
PozwdI? bowiem odkrywac 
nowe ciekawe wqtki fabuly, tu- 
dziez uzyskiwac informacje, kto- 
re umozliwi? rozwiqzanie wy- 
st?puj?cych podczas gry pro- 
blemow. 

Ale najwazniejszym naszym pro- 
blemem b?dzie: jak przezyc? 
Naturalnie - wykanczajgc 
wszystkich wrogow, ktorych 
b?dzie okolo 20 odmian. Po- 
czqwszy od wrogo nastawio- 
nych Klingondw (uwaga: to 
istotny wqtekl), poprzez Ando- 
ran, Lethian, Nausican, prze- 
mytnikow, wi?znidw, bojowych 
robotow itp. Do ich ekstermi- 
nacji uzyjemy z gor? 10 rodza- 
jdw broni - fazerdw, disrupto- 
row [kilka gatunkow: strzelba, 
pistolet), wyrzutnikow grana- 
tdw, plasma gunow itd. Podob- 
nie jak w Unrealu wi?kszosc 
broni b?dzie miala dwa tryby 
ognia, co w praktyce podwaja 
liczb? dost?pnego uzbrojenia, 
Naturalnie nie mozerny tez za- 
pominac, iz - podobnie jak ongis 
samurajowie - Klingoni duzo 
bardziej ceni? sobie walk? 
..hand to hand" niz prucie do 
wroga na odleglosc. Dlatego 
b?dziesz miat za pasem dwa 
typowo klingonskie ..ustroj- 
stwa". Pierwszym jest D'k 
Tahg, cos w rodzaju sztyletu, 
ktdrym mozerny takze rzucac... 
aponadto jest to bardzo przy- 
datne narz?dzie przy eksplora- 
°ji pomieszczen twipcej nie 
^dradz?). Drug? broni? bial? 

przerazliwie ostra Bat'leth 
" ^ifosnicy ST wiedz? o co cho- 

a jedli nie kumasz - b?dziesz 
Pozytywnie zaskoczony. 

Dobry zolnierz wie jednak, ze 
rownie wazna jak atak jest 
obrona, Dlatego b?dziecie 
dzwigad na sobie specjalne pan- 

cerze tw grze wyst?puj? jego 
trzy warianty), ktore w duzym 
stopniu ochroni? wasze d... 
skdry przed atakami wroga. 

Dodatkowo mozna si? wyposa- 
zyc w specjalne gogle, ktore nie 
tylko ochroni? wzrok przed ja- 
skrawym blaskiem granatdw 
oslepiaj?cych, ale i pozwol? wi- 
dziec w ciemnosci. Pas anty- 
grawitacyjny zamieni Was w 
ptaki, a magnetyczne buty po- 
zwol? swobodnie poruszac si? 
tarn, gdzie nie dotarl dot?d 
zaden Klingon ;). 

Wizualnie gra b?dzie wyglqdac 
co najmniej bardzo dobrze [no 
coz, engine do czegos zobowi?- 
zuje), choc naturalnie 
sprawdz? to tylko posiadacze 
akceleratordw grafiki i maszyn 
z [minimum!) P-1BB MMX i 
(najlepiej) z 32 Mb Ram. Bar¬ 
dzo rozbudowana b?dzie inte- 

rakcja gracza z otoczeniem, co 
[po przelozeniu z polskiego na 
nasze) znaczy, ze b?dzie moz¬ 
na demolowac praktycznie 
wszystko, co nawinie si? Warn 
pod oczy. Jak kazda wspofcze- 
sna gra FPP, KHG oferuje nam 
caly szereg zabaw w trybie 
multiplayer. Deathmatch i co¬ 
operative play to ponoc tylko 
wierzcholek gory lodowej... 

Premiera - jesieri tego roku. 

Klingon Honor Guard 
Mlcwose 

twtircy mimo tego caly czas kombinujq, jak by tu iq 

jeszcze uatrakcyjnic. Jednym z nowych pomyslow 

jest dodatme gfbwnemu bohaterowi dwoch 

pomocnikow fMikiko i Superfly), ktorzy - jak 

radosnie oswiadczyli tworcy - „zyjg i kopiq" 

Rozumiec to nalezy w ten sposob, ze sg obdarzeni 

nie tylko wysokq Al (ich tworcq jest gosc, ktdry 

stworzyl boota o imieniu Zeus dla Quake'a - to ma 

swojq wymow?), ale nawet posiadajq cos, co mozna 

okreslic mianem „wolnej woli" - tj gracz moze im 

wydawac rozkazy, co me znaczy jednak, ze zawsze 

ich wysluchajq, Nasi „wspdlpracowmcy" potrafiq 

samodzielnie atakowac wroga, szukac oslony przed 

wrogim ogniem, wykorzystywac uksztaltowame 

terenu celem np. podpelzm?cia ku nfeprzyjacielowi 

itp I bynajmniej nie sq naszynn slugami - to tylko 

kumple z oddzialu; gdy majg jakis wlasny teres 

na boku, potrafiq po prostu porzucic (choc fakt, ze 

tylko na chwilf) naszego bohatera. Ponadto w grze 

bgdzie 12 rodzajow broni, oraz 4 epizody 

Przyponiinanny, ze Daikatana tworzona jest na 

(podrasowanym!) engine Quake 2. Jeszcze w tym 

roku powinno pojawic si? jej demo. 

•POD II 
Druga cz?sc Ubisfof towych wyscigdw 

samochodowych rezgrywaiiycl w przyszlosci 

zawierac b?dzie in in. dynamicznie zmienny klimat, 

kilkanascie rodzajow broni i 4 typy pojazdow, 8 

trybow gry, w tym multiplayer dla 8 graczy. P2 

powinien chodzic z pr?dkosciq rzqdu 60 fps w 

rozdzielczosci 1024x768 (tylko na jakim sprz?cie, 
h??). 

• 'f®D ;WjSTfJAMtrM 
Polatamy sobie w najnowszym symulatorze rodem 

z Kesmai, zatytulowanym Jet Fighter: Vietnam (ew. 

Jet Warrior: Vietnam) Do wyboru wietnamskie 

MiGi kontra lotmctwo USA (w tym takze morskie). 

Na razie gra jest w fazie konstrukcji, wi?c wiadomo 

tylko tyle, ze b?dzie tak tryb solo-misji, jak i 

kampami, multiplayer i nowy engine 3D, 

wykorzystujqcy akceleratery grafiki. 

•ZMf-CZENIE METAIU 
Metal Fatique to nowy RTS prosto z laboratoriow 

Psygnosis. Powinien pojawic si? na rynku w maju 

1999. Gracze kontrolujq hordy Coinbotow 

(robotow bojowych) Przy czym (podobnie jak w 

polskim Refluxie) gracz sam je sklada z dost?pnych 

elementow, tworzqc tym samym niezliczone 

kombinacje modeli (ba, moze nawet wykorzystywac 

cz?sci wrogich maszyn!) Do wyboru sg trzy strony 

konfliktu -1 tym samym 3 niezalezne kampanie w 

trybie solowym lub gra w trybie multiplayer A 

wszystko w 3D. Psygnosis naturalnie twierdzi, ze 

Al, grafika, grywalnosc itp. itp. b?dq ..innovative”, 

,.incredible”, ..shocking" itd , no ale poczekajmy z 

komplementami do prennery ;), 

* RVBKt W 3D 
THQ bardzo si? chwali swojg the first and only 3D 

fishing game”, czyli BASS Masters Classic: 

Tournament Edition Trojwymiarowy engine ma 

ponoc zaowocowac wielkim skokiem Jakosciowym 

w tej klasie gier. Uzyto nawet okreslenm 

„fenomenalna grafika". Zobaczymy*,. (Zresztgdemo 

bylo we wrzesniowym CDA). 

♦MEL* CENA 
Pisalismy juz, ze Electronic Arts wykupil firm? 

Westwood Studios. Rozochoceni menadzerowie z 

EA dolozyli do kompletu kolejg firm?, odkupujgc od 

Virgin Interactive ich „dywiz|?" Virgin Studio. 

Wydali w sumie na me 122,5 min, zielonych 



• DWA LATA 
Interplay OEM zawarl dwuletniq umow? z Fox 

Interactive, dotyczqcq praw do dystrybucji ich 

wszystkich gier na PC (Przy czym OEM przy nazwie 

oznacza tyle, ze ow odlam firmy zajmuje si? 

dystrybucjq gier. dolqczonych jako bonus do np. 

komputerow, kart graficznych etc]. 

• LEGOWYSCIGI 
LEGO Media zapowiada nowq „scigalk?" o nazwie 

LEGO Racers Naturalnie caly urok tej gry polega 

na tym, ze wszystko zbudowane jest tam z klockow 

LEGO Od torow (12) - typu Piraci, Zamek, Kosmos, 

Przygoda, poprzezsamochody, krajobraz itp. Mozna 

nawet konstruowac z nich wlasne samochody I 

mimo dose „dziecmnego" wyglqdu majq to bye 

naprawd? serio wyscigi! Grafika naturalnie w 3D 

(nawet z akceleratorami], multiplayer itp Nie 

braknie tez elementow destrukcji, naturalnie 

potraktowanych z przymruzeniem oka - w koricu 

|est to gra dla dzieci.. 

• WIEDZMIN REQUIRED! 

Rebel Art Studio nadal dlubie swojq gierk? Blade. 

Prace trwajq od dobrych dwoch lat (bodaj rok temu 

pisalismy o niej w zapowiedziach), ale autorzy 

wierzq, ze zdolaiq jq skonezye albo w tym, albo na 

poczqtku nast?pnego roku. Sama gierka jest 

polqczemem RPG i sieczki na miecze i mnq bror'i 

bialq Do przejscia dostaniemy duuuzych 15 leveli, 

ktore pokonamy jednq z 4 b?dqcych do dyspozycji 

graeza postaci Kazda naturalnie walczy w inny 

sposob i innq broniq; potrafi tez wspinac si?, 

•STARSIEGE: TRIBES 
No coz, kolejna gra FPP ze stajni Sierra/Dynamix o 

dose typowej (szlachetny kontra reszta swiata) 

fabule Jej niewqtpliwym atutem b?dzie grafika - a 

szczegolnie widok ogromnych, otwartych 

przestrzeni o niesamowicie urozmaiconym 

krajobrazie, wzbogaconym jeszcze efektami 

swietlnymi i atmosferycznymi. I jak zawsze pod r?kq 

mamy calq mas? broni, Iqcznie z laserowym 

karabinem snajperskim, ktorym mozna eliminowac 

wroga znajdujqcego si? doslownie na samej linii 

horyzontu Gra jest najprzyjemmejsza w trybie 

zespolowym (CTF, cooperative itp.), ale i single- 

graez nie b?dzie narzekal. Trzeba tylko wytrzymac 

do lata 1999 (ale bye moze tytul ten pojawi si? 

wczesniej) 

cji i scenariusza czuwa oczywi- 
scie sam Lord British, czyli Ri¬ 
chard Garriott - cztowiek, kto- 
remu zawdzi?czamy wszystkie 
poprzednie Ultimy i zarazem 
najbardziej chyba powazany 
guru komputerowego RPG. Po 
tej niewqtpliwie wesotej wiesci 
(nie wyobrazam sobie Ultimy ze 
scenariuszem kogos innego - 
chocby nawet byt lepszy], pora 
na smutniejszq: juz Ultima 8, w 
czasie, gdy si? ukazala, szoko- 
wata pot?znymi wymaganiami 
sprz?towymi. Jesli znalazt si? 

we kolory i troll przypominajq- 
cy pluszowego misia przywodzq 
na mysl niechlubne dokonania 
projektantow obcych z X-Com 
3. Na razie jednak nie b?d? 
przesqdzat. Do czasu premiery 
moze si? okazac, ze grafika zo- 
stanie gruntownie zmodyfiko- 
wana. Zostawmy jednak sprz?t 
i grafik?, a przejdzmy do samej 
istoty gry. 

Jak juz wspomniafem, w Ultimie 
kierujemy losem Avatara. W 
Ascension b?dzie to jedyna „ob- 
slugiwalna" postac, tzn. nie b?- 
dzie druzyny w klasycznym tego 
stowa znaezeniu. Napotkamy 
natomiast NPCow Cpostacie 
sterowane przez komputer), 
ktorzy b?dq mogli si? do nas 
przytqczyc lub z nami wspotpra- 
cowac. Interesujqcq cieka- 
wostkq zapowiadanq przez au- 
torow programu ma bye nie 
spotykana dotqd interakeja ze 
swiatem gry. Cytujqc zapewnie- 
nia tworedw: Nw grze b?dzie 
mozna na przyktad samodzielnie 
upiec chleb, ktory nast?pnie 
posfuzy nam za prowiant”. Cie- 

kawe tylko, czy producenci 
zapanujq nad tym i nie po- 
wtorzq pomylki Realms 

of Arkania, gdzie nad- 
miarszczegdtow, zwy- 
kle nieprzydatnych, 
zamiast uatrakcyj- 
niac - utrudnial gr?. 
Ja dobrze zrobionej, 
rozbudowanej inte- 
rakcji ze swiatem 
gry jeszcze nie wi- 
dziatem, ale moze 
wreszeie si? docze- 

kam... 

Jednym slowem czekamy da- 
lej. Jak na razie tylko tyle mo- 
zemy zrobic, ale wiadomosci, 
ktore ' juz mamy pozwalajq 
stwierdzic, ze Ultima IX Ascen¬ 
sion z pewnosciq nie b?dzie grq 
przeci?tnq. Czy okaze si? hitem 
godnym miana RPG roku 1999, 
tego jeszcze nie wiadomo, ale 
odpowiednie predyspozycje ma 
na pewno. Wszystko w r?kach 
Lorda Britisha. ■ 

Ultima IX Ascension 
Origin/ElectmiiicMs 

fl 8 M najbardziej legendarny 
(a moze najglodniejszy 
- w sumie najwigkaza 

legendg cieszy sie chyba Wizar¬ 
dry) cykl w dziejacb kompute- 
rowego RPG- Ultima niedlugo juz 
doczeka sip dziewiptej czpdci. 
Plerwaze programy z tej serii 
olerowaly jeszcze tryb lekslo- 
wy i obslugp lak loporng, 2e 
zachQcid mogty tylko erlodoksyl- 
nychjpgowcdw", jednak osial- 
nie, a w szczegdlnosci siddma i 
osma, to juz gratika SVGA (w 
„siddemce" - VGA, ale wysokiej 
jakodci), czytelny i latwy inter- 
fe|8, a co za tym idzie - „ogdlno- 
dostepnost" cyklu, dzieki ktorej 
wlaSnie zdotat sip on wyrwac 
z „rpg-getta" I zyskad ogdlno- 
dwlatowq popularnodd. 

LORD Y 

Zapowiadana dziewiqta cz?sc 
ma nosic podtytul Ascension, i 
w dalszym ciqgu traktowac 
b?dzie o przygodach Avatara w 
Britanii. Nad catosciq produk- 

szcz?sliwiec, ktory je spetnit, w 
zamian mogt „cieszyc si?" 
straszliwie wolnq pracq pro¬ 
gramu. Ascension teoretyeznie 
(na obeenym etapie prac, a 
wiadomo, ze w miar? ich post?- 
pu wymagania mogq tylko ro- 
snqc] ma „pojbc" „juz" na 
P 200 z 32 MB RAM, oczywi- 
scie z akceleratorem. Co 
usprawiedliwia takie wymaga¬ 
nia? - wiadomo, grafika. Swiat 
Ultimy Ascension b?dzie w pel- 
ni trojwymiarowy. Pierwszy 
rzut oka budzi skojarzenia z Mi- 
ght&Magic VI, ale Ultima ma 
miec po pierwsze wyzszq roz- 
dzielczosc oraz wiqkszq ilosc 
detali (face’ow), po drugie sam 
swiat gry ma bye niesamowicie 
obszerny (a w M&M przesad- 
nie duzy nie bylJ, a po trzecie 
do perfekcji dopieszcza si? tak- 

ze efekty np. czary, 
czy skutki ataku 
broniq. Pisz? to 
wszystko w tonie 
przypuszczajq- 
cym, bowiem 
pracom nad 

Ascension jeszcze 
daleko do zakoneze- 

nia i wiele rzeezy moze 
ulec zmianie. W chwili 

obecnej moje wrazenia po 
zapoznaniu si? z probkami gra- 
fiki sq mieszane. Niby ladne, 
wysokiej jakosci, ale jak dla 
mnie zbyt cukierkowe. Pastelo- 
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] Swiat MP3.25,00 zt 

] Arsenat Stratega.25,00 zt 

] Lightflow.20.00 zt 

] Internetowy Niezb^dnik.25.00 zt 

% UWAGA 
PROMOCJAM! 
Je^eli zamowisz dwie ptyty 

ltr2ymasz ZA DARMO kr^zek 
-spotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiajqcego 

□ 

11 Zamawiam ptyty: 
g > _ 
^ □ Q2.25,00 zt 

! | | □ Swiat MP3.25,00 zt 

.1 I =§ □ Arsenat Stratega.25,00 zt 
c cxJ 

1 If □ Lightflow..20,00 zt 
0.0 o 

□ □ Internetowy Niezb^dnik.25,00 zt 

Aujjij eybzQdid 

UWAGA 
PROMOCJA!!! 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO kr^zek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiaficego 

Zamawiam ptyty: 

□ Q2.25,00 zt 

□ Swiat MP3.25,00 zt 

□ Arsenat Stratega.25,00 zt 

□ Lightflow.20,00 zt 

□ Internetowy Niezb^dnik.25,00 zt 

UWAGA 
PROMOCJA!!! 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO kr^zek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamarw/a/^ce^D 



* fiOZOAJ^ HALF-LIFE! 
Chcesz dostac Half-Life za darmo? Jest to mozliwe. 

Wystorczy, ze kupisz jedno z tych urzqdzeri: 

Diamond Monster Sound MX300, Guillemot 

International Maxi Gamer Phoenix Voodoo Banshee 

oraz ThrustMaster Frag Master Joystick, a w 

pudelku powinna bye ta gra... 

*WTE I WEWTE 
Gdy pies pogryzie czlowieka - to zadna sensaeja. 

Ale gdy dzieje si? na odwrot - o, to fakt warty 

wzmianki w kazdej gazecie. Mamy wlasnie taki 

przypadek w wersji komputerowej Choc wiele razy 

jjarzalo sip, ze |akqs grp przenoszono na komputer 

z wersji planszowej, to po raz pierwszy slyszymy o 

„splanszowaniu" gry komputerowej. Ale fakt |est 

faktem - pojawila sip planszowa wersja Starsiege’a, 

nazwana Starsiege: Rebellion! Inna rzecz, ze 

kosztuje mnief wipcej 2x tyle co komputerowy 

oryginal (no cdz, plansza, manual, figurki itp. swoje 
kosztujf}), 

wcpDMHiEMiA 
Psygnosis - o czym juz kiedys wspommalismy - 

postanowila zrobic remake klasycznej gry na 

automaty coin-up i komputerki 8-bitowe, o nazwie 

Sentinel Nowe wcieleme nazywa sip Sentinel 

Returns Trudno tp grp zdehniowac: jest to 

zrpcznosciowka, ktora wymaga jednak wyobrazni 

przestrzennej, zdolnosci planowania, sporego 

wysilku umyslowego i pewnej rpki. Pierwotnie miala 

liezye 6G6 (!) leveli (ale przejscie jednego zajmuje 

plywac, czolgac itp, A wsrdd wrogow znajdq sip 

m,in smoki, hydry, minotaury, wyverny, orki, 

trole... Istnieie mozliwosc multiplayera, w max. 8- 

osobowei druzynie, Autorzy dopieszczajq wlasnie 

grafikp 3D (z wykorzystamem akceleratorow 

najnowszych generaeji). To moze bye niezle! 

szyeh sit wchodzi (w sumie] 
500 roznych typdw oddziafow i 
pojazddw. Zwracam uwag?, ze 
dose cz?sta w grze b?dziecie 
dokonywad desantow z morza 
[na amfibiach], wspieranych 
pot?znym ogniem pancernikdw 
i krqzownikow. Niby nic, ale te 
operaeje byty jakod dodc rzad- 
ko spotykane w wi?kszosci 
strategii rozgrywanych w cza- 
sie II wojny - teraz b?dzieich az 
w nadmiarze. Wspomnied nale- 
zy, iz w stosunku do Eastern 
Frontu poprawi si? grafika - tak 
backgroundow, jak i samych 
jednostek. 

Premiers - praktyeznie juz na 
dniach. Wymagania: P-90, 16 
Mb Ram, SVGA, Windows'95, 
CDx4. H 

Mac Abra 

Gra nazywa si? Western Front 
i toezy si? w latacfi 1940- 
1945, na terenie Europy tfran- 
eja, Wfochy, Skendynawia. Sal- 
kany) i Afryki. Zaczynamy 
skromnie, od rangiporuezmka, 
dowodz?cego bat 
w miar? gqstjgp? 
otTzymujenriy kolejne awanse 
Ido generafa wTgcznie) i jedno - 
czeSnie *wi?k$za si? nasz „stan 
posiadania" - az do momenta 
gdy jeden nasz rpzkaz b?dzie 

ko jedno klikni?- 
cie... Mapa skta- 
da si? z heksow, 
kazdy z nich od- 
powiada okoto 
250 metrom 
rzeczywistego 
terenu. Pewnym 
novum jest 
ograniczenie 
czasu, w jakim 
mozemy wyko- 
nad ruch w danej turze - kom¬ 
puter daje nam na to okolo 6 
mi nut. Moze to byd przydatne 
pray walce % fcrybie multiplay¬ 
er [do 16 graezyi] zjakjmS wy- 
i?tkowo niezdeeydowanym 
ludzkim przeciwnikiem. [Znam 

Jpy podezas gry w 
Stfiers mySiaf 25 mi- 

nut nad przesuni?ctem dostow- 
m dwdeh czolgdw - zgroza!) 

Mamy do wyboru B kampanii, 
okolo 5Q pojedyoczych scena- 
riuszy oraz generowane losowo 

^"frmy Talonsoft nie muslmy 

hnoMowiot tym, klfirzy 

I gustujq w gpach strategicz- 

nyeh. Wiecie, ze specj&llzuje sig 

ona w pozbudowanych gnach (ego 

typo, wpagejtcych ad graeza 

cierpliwofici, wiedzy I pewnego 

obycia w tupowycb sfrategiacli. 

Dobrym przykladem tego, na co 

ich stafi, byt cbodby zamiaazczo- 

ny przez nas w pelnej wersji 

Eest(ern) Front. Wspomlnam o 

tej grze nie hez powodu. Ottiz ma 

pojawic sie jakby jej kontynuaeja 

(choc nie jest to najszczasliw- 

sze porownanie). Tyle tylhor ze 

akeja ma tym razem rozgrywac 

sie na zachodnim leatrze II woj¬ 

ny swiatowej. 

przesuwal po mapie cate putki i 
dywizje. Mapa naturalnie b?- 
dzie w 3D, w rzucie izametrycz- 
nym, choc jesli ktos preferuje 
widok w 2D, to wystarezy tyl- 

bitwy [naturalnie z 
wosci?wst?pnego 
ustalenia ich zalo- 
zed) plus wbudowany 
edytor misji. W sktad na- 

West Front 
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Shadow Company • oto na- 
zwa, lira powinna glp- 
boko zapadti w umysly 

wszystkich gpaczy, ktdrzy lubiq 
RTSy wykraczajp poza sche- 
maty tego galunku. Ta gra ucie- 
szy wszystkich wielbicieli Clo¬ 
se Combat, Commandosiw, Ra¬ 
inbow Six oraz... Balllezone. Za- 
powiadasigwielki przebdj. Tak 
przyoajmnioj uwaza lllaczelny, 
ktfipy mial okazjg pogiercowaC 
w niQ na ECTS. Ja sam, mimo iz 
ograniczylem sip (z konioczno- 
sci) do lehluny materialdw pna 
sowych i obejrzenia filmu na 
wideo, uwazam, ze wyfolkowo 
Naczelny ma in racjg. Jest loo 
tyle dziwne, ze zwykle (jeSli idzie 
ooceng|aklejdgry)mamyM- 
cowo pfizne opinie... 

Mac Abra 

Wlasciwie zaliczenie Shadow 
Company do RTS jest niezgod- 
ne z prawdq. Warto raczej uzy- 
wac okreslenia RCG - Realtime 
Combat Game. Ale mniejsza o 
nazw? i skroty, Tak czy siak 
dotqczamy do grupy 12 najem- 

nikow. Kazdy z 
nich ma swoje 
dossier; poda- 
^na w nim cha- 

rakterystyka 

wyidarzefik Najemnicy wyglq- 
dajq jak zywi - trojwymiarowi 
[jak i cala gra ;]), starannie 
oteksturowani, orazzachowujq 
si? jak zywi, tj. posiadajq spe- 
cyficznq komputerowq 
osobowosc (Iqcznie z 
poczuciem humoru!), 
ktdrq mozna i trzeba 
uwzgl?dniac pod- 
czas wykonywania 
zadan. Ich wyczyny 
obserwujemy z wielu 
dynamicznych kamer. 
A jak do tego dodac 
szybki i wykorzystu- 
jqcy mas? efektow 
swietlnych (w 16- 
bitowej palecie] 

wm 

i pierwotnej trajektorii silnym 
podmuchem wiatru. To tylko 
kilka z wielu przykladow... 

czotgami! Nie da si? ukryc, ze 
najemnicy bardzo lubiq czolgi i 
cz?sto preferujq ten rodzaj 
or?za w swoich akcjach, W tym 

engine, cut-scenki, 1 B-osobo- 
wy multiplayer... Juz plynie slin- 
ka - a przeciez kolejnych „cza- 
dowych11 rzeczy jest tu od gro- 
ma! 

Np. realistycznosc swiata. Np. 
wirnik helikoptera powoduje 
odczuwalne podmuchy powie- 
trza. Ci?zko opancerzone pojaz- 
dy mogq 
ugrz?znqc |Vj 
w podmo- 
ktym podto- 
zu [albo przy- 
najmniej powaz- 
nie je to spowol* 
ni). Dziato, z kto- 
rego wystrzelili- 
smy, targane 
jest odrzutem. A 
wystrzelony po- 
cisk moze zo- 
stac odchylony 

\ wplywa na 
l . zdolnosci 

bojowe 
[ R^danego 
\ -'u;. ‘zolnie- 
_v-, rza [w 
Ml zaleznosci 

od czasu i 
ym miejsca 

Co nobiq najemnicy? Walczq. W 
7 kampaniach po 10-30 misji 
kazda, rozgrywajqcych si? w 
roku 2014. Noze, pistolety, ba- 
zooki, miotacze ognia - to dla 
nich chleb powszedni. Skocz z 
nisko lecqcego helikoptera, 
wspinaj si? po skatach, wyko- 
rzystujqc ekwipunek alpinisty, 
czolgaj, nurkuj w akwalungu... 

- ech, dzien jak co 
dzien, nic ciekawe- 

go... Potrafiq 
tez wykorzy- 
stywac w wal- 
ce mas? po- 
jazdow: pilo- 

tujq helikop- 
tery, samo- 
loty, kierujq 

jeepami, ci?za- 
rowkami, mo- 
tocyklami... 
czolgami. No 
wtasnie 

momencie gra jest calkiem 
sympatycznym, acz potrakto- 
wanym mocno zr?cznosciowo, 
symulatorem. 

Akcje zas nie polegajq na nawa- 
laniu we wszystko. Podobnie jak 
we wspomnianych na poczqtku 
Commandosach czy Rainbow 
Six, nalezy precyzyjnie zaplano- 
wac ich przebieg, uwzgl?dniajqc 
poczynania i reakcje wroga. Ina- 
czej szybko przerobicie druzyn? 
Shadow Company na... Dead 
Company ;]. 

Shadow Company bez wqtpie- 
nia zapowiada si? na gr? z ga- 
tunku J(musz?-jq-miec". Swe 
marzenia zrealizujecie wczesnq 
wiosnq przysztego roku. ■ 

Shadow Company 
Inmdive Magic 

♦SUPERBIKES 
No coz, wiemy tylko tyle, ze nia to bye niezla 

(sqdzqc ze screenow) symulacja wyscigow 

motocyklowych Wi?cej szczegblow - za miesiqc 

•PRO PILOT '99 
Lubisz symulatory lotu, ale nie lubisz gdy sq to 

maszyny wojskowe? No to zobaez, co szykuje dla 

ciebie Sierra. Do wyboru kilka cywilnych maszyn: 

Cessna Skyhawk 172P, Cessna Skyhawk 172R, 

Beechcraft Bonanza V35, Beechcraft Baron B5B, 

Beechcraft Super King Air B200 oraz Cessna 

Citation Grafik? stworzono na podstawie 

lotmczych map Europy Zachodniej, co zaowocowalo 

bardzo dokladnym odwzorowaniem powierzchni. 

Widac nie tylko gory i doliny, ale np i polne drogi, 

mewielkie wioski itp. W grze dostqpnych jest okolo 

4000 (!) lotnisk, mozemy tez odwiedzic ponad 30 

najwi?kszych europejskich miast. Gra dziala tylko z 

akceleratorami (i to tylko z 3Dfx’ami). Premiera 

pdznq jesiemg. 

System Shock to gra, ktora ma swoich wiernych 

fanow i cieszy si? poniekqd statusem gry kultowej 

(nie powszechnie - ale zawsze). Dlatego warto 

powiedziec, iz juz wkrbtce pokaze si? jej sequel. 

B?dzie „chodzil" na engine wykorzystanym tez w 

Thief: The Dark Project. Producent: Looking Glass. 

Data premiery - nieznana Ale na ECTS pokazywano 

juz jej demko. 



Recenzje 

Get Medieval 
Zabic smoka! 

Daleko mu nawet do np. Diablo, ktorego 
Prawdziwi Ortodoksi RPG traktuj? z pogardq. 
Jak to mdwit stary Zyd: „jak ta gra jest RPG, to 
kukurydz jest zbdz";). To po prostu typowa 
arcadowa nawalanka do bdlu palcdw - ani 
wi?cej, ani mniej. Zatem sterowanie jest w 

I 'Levina. Czarodziejka. Rowniepi?kna co 
B niebezpieczna (cila wrogow). Magia rz^dzi! Po 
1 smierci swego, ehm, sponsora. zasmakowaTa w 
\ zemscie i rozlewie krwi.. 

Wybaczcie ■ znown trzeba na poczytku 

poprzynudzab, wspominajac dawne czasy. 

Olaczego? Otoz dlalege, ze recenzowana iataj gra, 

Gel Medieval, nieodparcie kojarzy sip ze znanq 

poaiadaczom Spectremiee, Atarynek i 

Zlommodordw; tudziez tyai, klirzy stracili 

piajgtek na pierwazych generacjack automatdw 

coin-op, gra Gaootlet. Byta to soczysta siekaoioa 

w 2D, w ktorej penetrowalidmy widziane od gttry 

locby, zamieniajac m w ludzkg (ellia iip.) 

maszynkp do mielenia mines wrogow. (Gaootlet 

zresztp me zmartwychwstad - albo nawet juz to 

zrobil? - jako zombie-remake;).) Niewalpliwie w 

Monolith pracnje pare jtarnchdw", ktdrzy 

dobrze pamiptali Ip gierkp, gdyz to, co stworzyli 

jawnie tnspirowane jest tym oiemalle 

sredniowiecznym joz (z perspektywy powiedzmy 

ugly Joe 

6redniowieczna fabuta 

ak we wszystkich tego typu grach, 
□gl^dnie mowi?c: malo 
wyrafinowana. (Ale to nie jest wada, 
takie arcadowki nie musz? silic si? na 
cos oryginalnego - choc moglyby - 
bo i tak wszystko sprowadza si? tu 

do tojeniaL Byio wi?c sobie krolestwo Arrivas, 
rz?dzone przez dobrego krola Aarona, az tu 
nagle pojawila si? nadci?gaj?ca z pofnocy horda 
wredniakdw, z pokaznym smokiem Daramilem na 

•Kellina, Zwinna 
i zabbjczo grozna 
wojowniczka, 
aiilor^P ksi^kf 

* „C1 Wipanfcfl 
£j facocUoraz 
Z kabluty. sch 
v pokonaiy’ Wcalc 

■ nie nkrywa- ie 
swoim 
.ftnlerza' 
wyrqbac sobie 
drag? do tronu 
Arrivas, nie 
poprzestajgc 
tylko na / 
eksterniinacjjJT 
tych, ktorzy.^’ 
naprawd? rfa to 
zaslugujrf No i 
wygl^cfa §exy. co 
^ii8 pozosiaje bez 

. zMczema dla 
\\niyskiej popuLa-cji 

1 J jl 

i 
—' J K 

A -Zared 
barbarzyrica. 

\.X' Jakkazdy 
przedslawiciei tego 

■* gatunku, nie 
j grzeszy on 

inteligencjq, a i 
szybkosc nie jest 

, jego atutem Ale 
jak poplufe w lapy 

v I zamachnie si? 
stukilogramowym 
(!) toporem... 
Zared mial kiedys 
chwil? slabosci - 

* uciekl przed u 
smokiem Teiaz*za 
wszelkq con? chce 

* xmyc (<? liaiib?,. 

if/y 

JjEaiwQ - { 
'Eryc EIL DMfc $lfustJf>v/afiy lucznik (na wszyslhicl) 
/awotlacti zawsze tMfdzte sip ktoi kto m topszy't- 
ZamierzB podfeciytf syq utazonq nafcystyezn^ 
miloSd walciqc ze Z\m, klbce oparmwalo kipfostyra 

/Keyboard 1 ) 

1 

* 

M:' % . • 

o 4 ^ 4, 

(KEYBOARD ?) 

czele, i data po krzyzu wszystkim, ktdrzy si? 
nawin?li, a juz szczegdlnie krolewskiej armii. Ci. 
ktdrzy to przezyli trz?s? portkami i nie 
zamierzaj? ryzykowac ponownego kontaktu z 
silami Zla. Aaron woli nawet catkowicie oproznic 
swdj skarbiec ze zlota niz ponownie stance do 

walki. A ze zawsze znajdq si? stracericy, ktdrzy 
„za garsd dolardw” (no, powiedzmy: wiadro 
sztuk zlota] z ch?ci? nadstawi? karkow... Dalej 
wszystko jest oczywiste (moze poza tym, ze 
najemnicy tez maj? wlasne plany odnosnie 
Arrivas, gdy juz wykopi? z niego nieproszonych 
gosci). Co macie robic? Wykoriczyc smoka - ale 
zanim tego dokonacie, b?dzie musieli zmierzyd 
si? z jego lieznymi slugami. 

W czasie gry mozemy kontrolowac tylko jedn? 
postac, CJednak nic nie stoi na przeszkodzie, by 
grac we dwoch na jednej maszynie - lub ruszyd 
cal? czteroosobow? druzyn? w trybie 
multiplayer. Nawiasem mdwi?c, dopiero wtedy 
zaezyna si? prawdziwa zabawa, bo solo-misje, 
prawd? powiedziawszy, po jakims (dluzszym) 
czasie zaczynaj? bye nieco nuz?ce.) Kazda z nich 
ma odr?bn? (acz nieduz?) charakterystyk?: sita, 
szybkosc, z jak? wlada broni?, etc.) rodem z 
gier RPG, choc naturalnie Get Medieval nie ma 
tak naprawd? nic wspdlnego z tym gatunkiem. 

sumie proste, i nie moze bye inaezej, choc nie 
powiem, by granie z klawiatury byto dla mnie 
szczytem wygody. Rowyzszy problem znikn?l w 
momencie gdy przerzucilem si? na joya 
(polecam). 

Ciekawostk? jest fakt, ze gra potraktowana jest 
z pewnym przymruzeniem oka. Rzadko si? 
zdarza, by rozmaici napakowani herosi posiadali, 
oprocz bogatego arsenalu or?za (tu akurat nie 
jest najlepiej, poniewaz kazdy bohater ma tylko 
jedn? bron z mozliwosci? upgrade] i 
napakowanych sredniowieeznymi sterydami 
mi?sni, cos, co nazywa si? poczuciem humoru. 
A jednak! Tworcy Get Medieval sprawili, ze nasi 
ludkowie, oprdez szatkowania wrogdw or?zem i 
magi?, potrafi? czasem strzelic takim tekstem, 
ze Arnolda S. z jego trywialnym „hasta la vista 
baby” skrpciloby z zazdrodci w podwojny, slony 
(od zdtei) precelek! Okiej, to nie jest jakis 
wyrafinowany humor, zgoda, ale ci, ktdrzy choc 

Humet 11/98 
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•soliflna, dinglerlta 

•gra we tfwOcti m jetlaej 

mnnk 
•dabfa zabawa w tryble 

Bulliplayei 

•eleMir diwlstoe 

•flflslaeieiijgiiocmfe 

hHEOfiJ 

pozionieffl dniesily gry 

- bfilc mapv iQcfidw 

•Mofislofli 

akceleratortiw 

□cena: 

NAPRAWDI; zaskakujqcq zawartosciq. Mata? 
Podwyzszam stawk?: lochy sq wr?cz 
naszpikowane masq rozmaitych pulapek, ktdre 
majq jednq wspolnq cech? - bardzo zle wplywajq 
na tego frajera, ktdry w nie wdepnie. Juz to by 
wystarczylo, by dad Warn do wiwatu, a tu jeszcze 
okazuje si?, ze podziemia przypominajq niekiedy 
ulice miasta w godzinach szczytu. Wrogowie Czdaje 
si?, ze 20 odmian, paskudy pelzajqce, kroczqce, 
latajqce. J walq ze wszystkich stron, naturalnie 
majqc jak najgorsze zamiary. A gdy juz wydaje si? 
nam, ze poslalismy wszystkich do Diabla ;], to - 
fanfary prosz?! - co (bodaj) 5 etapow wylazi na 
nas kolejny lokalny boss. I wdwczas pojmujemy, ze 
zwrot „wtosy stajq d?ba" nie jest bynajmniej 
obrazowq przenodniq, a scislym oddaniem 
faktycznego stanu rzeczy... Zresztq nawet 
..szeregowi enemiesi" sq obrzydliwie nieprzyjemni 
w blizszym kontakcie i majq jeszcze bardziej 
wstr?tny zwyczaj odradzania si? [zatem tak 
naprawd? to trudno jest caikowicie oczydcid z nich 
jakis etap). 

Grywalnosc 

Czy byfy jakies wqtpliwodci? Jest, i to jak stqd do 
wpdl do trzeciej. Naturalnie pod warunkiem, ze 
lubicie takie gry (co oczywiste). Radocha, 
szczegdlnie gdy gra si? w kilku naraz, jest 
nieziemska. I to mimo tego, ze wrogdw jest wi?cej 
niz robactwa w niejednym hotelu, sterowanie nie 
jest szczytem wygody, a poziom trudnodci nie jest 
niski (dodatkowo zwi?ksza go fakt, ze save jest 
mozliwy tylko i wylqcznie na poczqtku danego 
levelu). 

S^d bozy 

Get Medieval to relaksujqca gra dla zwolennikow 
roz(g)rywki nie wymagajqcej angazowania 
nadmiernej ilosci szarych komdrek i majqcych 
paluchy ze stali. Gra nie jest oryginalna; 
zasadniczo kazdyjej element jest graczom dobrze 
znany z wielu innych produkcji - ale moze wlasnie 
dlatego jest tak bezpretensjonalna i wciqgajqca? 

Wymagania: 
hatta 

mt W 9S. OirociX, CDitf 

Internet: http://™ rn.mm 

Producent: 
Monplilh 

Dystrybutor: 
Microids 

U gdry: 
flcMcLtza slew oku 
ktecl-Gauntlet laUywy... 

swietlne itp. robiq swoje. Tym bardziej, 
ze co kilka etapdw (a jest ich cos koto 
40) grafika ulega dose widoeznym 
podmianom, co powoduje, ze oezy i umysf 
graeza nie ulegajq zm?czeniu. Warto 
wspomnied, ze dla bardziej wrazliwych 
przewidziano nawet wytqczenie opeji 
„blood & gore11 w menu - chod nie 
uwazam, zeby gra epatowala przemocq 
czy nadmiarem juchy... 

ESredniowieczna 

muzyka 

Nie ukrywajmy, brzmi miejscami dose 
cieniutko. MIDI-muzyczki w dzisiejszyeh 
czasach? Ehm... Zle nie sq, no ale to juz 
troch? nie ta epoka, nie to brzrnienie... A 
szkoda, bo melodie sq calkiem, catkiem. Tylko jej 
jakosd [przynajmniej na moim domowym Ave 32) 
nieco dotuje... 

Sredniowieczne efekty 

Dungeons S. enemies 

0 lochach juz wiecie, ze sq tak 
pozakr?cane, ze gdyby wqz usilowalby 
popelznqc przez jakis level, to szybko 
skr?cilby kark. Ale to nie koniec 

atrakeji. Po pierwsze znajdziecie 
tam jakies 10.000 (albo ze dwie 

mniej;)) znajdzki. Od kilku rodzajow 
kluezy, ktorymi np. odblokujemy liezne 
zamkni?te drzwi, poprzez magiezne 
napoje, zloto, dodatkowe czary, 
upgrade'y broni Coraz parametrdw 
postaci), czy skrzynie z niekiedy 

No - miodzio. Duzo, fajne i 
urozmaicone, nie 
wspominajqc juz 

Cponownie) o tekstach 
wyglaszanych przez postacie, czy 

odpowiednio gl?bokim i demonieznym 
glosie narratora, komentujqcego (czasem) 

nasze poezynania. Tu gra jest klasq sama dla 
siebie. 

w minimalnym stopniu opanowali j?zyk angielski, 
niejeden raz b?dq mogli doprowadzic swojq 
przepon? do niekontrolowanych skurezow. 
Czasem ma si? wrazenie, ze slyszy si? wr?cz 
sciezk? dzwi?kowq z filmow typu The Simpsons 
czy Beavis Si Butthead... (A propos - 
zwrociliscie uwag? jaki Bardzo Stynny Film 
sparodiowano w pierwszych scenach intra?) 
Brawa za ogdlny luzik! 

jSredniowieczna grafika 

Jest w porzqdku, mimo iz nie wykorzystuje 
akceleratordw. Wprawdzie gra teoretyeznie 
robiona jest w 3D, ale wyglqda jakby byta w 2D, 
a i widok z gory (w pionowym rzucie) na 
meandry lochow, nie pozwala na nadmierne 
eksponowanie jej urol<:6w... no ale nie ma si? 
czego czepic. 1 B-bitowy kolorek, rozdzielczosc 

rozmaite 
efekty 

llumcrll/SB 



Recenzje 

Juggernaut Corns: First Assault 
Asteroids forever! 

W historii gier (nie tylho na PC) jest hilka takich 
tytalAw, ktore beds „zywe" chyba przez 
wiecznosc. Ich zasady sa tak mm i 
uniwersalne, le zawsze znajdg sie chetni, by 
Iworzyfi ich nowe wersje - i cbytni by w nie 
grad. ChoCby laki Tetris... Albo (Jeszcze lepszy 
przyklad) Asteroids. Ta gra miata chyba miliony 
mutacji. Byly i klasyczne wersje, byly i ich 
konwersje w 30; byly nawetjakieS dziwne 
polgczenla Asteroids z Innymi odmianami 
strzelanin (vide StarDust). 

4 
» 9 

• > - v > ■ ,x * ' ! 

v* M’ 

o 

do jakiego rodzaju zaliczyc 
Juggernaut Corps: First Assault? 

ffl Coz, jest to tak naprawde wersja 
J ^ niewiele odbiegajqca od najbardziej 

klasycznej klasyki. Naturalnie po 
uwzglednieniu faktu, ze grafika jest 
.mieco” ;] lepsza od tej, ktorq 

pamietamy z automatdw coin-up. Ale nadal jest 
w 2D [choc juz w hi-res), a widoczne na ekranie 
asteroidy i inne obiekty sg starannie 
wyrenderowane. A propos Jnnych obiektow" - 
w gre wpleciono jakqs mizerniutkq fabule 
opowiadajqcq o inwazji Obcych i jednym jedynym 
pilocie, ktory moze przywrocid pokoj w 
Galaktyce itp. Co z tego wynika? W sumie tylko 
tyle, iz w przeciwienstwie do oryginatu, gdzie 
gldwnym zadaniem byla likwidacja asteroidow, a 
statki UFOli byly tylko „przeszkadzajkami,,1 w JC 
sytuacja wyglqda dokfadnie na odwrot. Musimy 
na kolejnych levelach to mamo, ale ich jest 
duzol] rozwalac stacje Obcych, bronione przez 
wrogie mysliwce Coraz stacjonarne systemy 
defensywne, a nawet pancerniki]. Do tego 
naturalnie dochodzq asteroidy, ktore dose 
cz$sto bedq mocno utrudnialy nam zycie na 
planszy. Ich niszczenie (jak i obiektow wroga) 
zwykle owocuje rozmaitymi znajdzkami, np. 
regenerujqcymi ostony, dodajqcymi amunieji czy 
wzbogacajqcymi nasz arsenal o nowq bron. 

No dobra, kazdy przeciez grat w jakqs wersje 
Asteroids, moze nie? Dlatego bede sie 
streszczal i szybko powiem warn, co znalazlem 
nowego w tym ich klonie, ktory wtasnie 

przyw^drowat do naszej redakeji. Po pierwsze: 
w statku mamy nie tylko ciqg gldwny, ale i 
boezny, dzieki czemu mozemy duzo lepiej 

m 
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wszystkicti lunkcjl 
slerowniczych 

•fiaezej przecietna grafika 
i dzwieh 
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manewrowac, Po drugie: pole silowe - poki jest 
- wlqcza si^ automatyeznie w momencie, gdy 
zagraza nam jakiekolwiek niebezpieczenstwo (od 
pociskow wroga, po kolizje z asteroidami). Po 
trzecie: mozemy stosowac wiele [9) rozmaitych 
systemow broni (np. star cannon czy torpedy z 
antymateri^), ktdre zbieramy na planszy. 
Naturalnie sami mozemy zadecydowac, co i 
kiedy uzywamy, Z tym wi^ze sie limit amunieji. 
Co prawda ..defaultowa" brort zuzywa jej bardzo 
niewiele i me tak wlelki zapas pociskow, ze 
wfasciwie mozna powiedziec, iz w tym 
przypadku amunieja jest praktyeznie 
nielimitowana. Lecz juz w wypadku broni 
bonusowych sytuacja nie wyglqda tak rozowo. 
Trzeba naprawde szybko uganiac sie P° planszy 
w poszukiwaniu tak oreza, jak i zapasow 
„pestekJi (znajdzki po paru sekundach znikajq..., 
a co gorsza - pojawiajq sie nowe jednostki 
wroga], A jest nawet taka bron (Armageddon 

Cannon], ktorq trzeba kompletowad ze . 
zbieranych po planszach elementow. Ale jak 
przywali... Po czwarte: nie mozemy wyjsc poza 
krawedz pola gry (w oryginalnych Asteroidach 
wylatywalo sie po przeciwnej stronie ekranu] - 
a tylko miekko odbijamy sie od jego krawedzi. Po 
piqte: mamy na pocz^tku gry kilka statkow do 
wyboru Crozniqce sie np, zwrotnosciq). No i 
mozna sobie wybrad poziom trudnosci oraz 
pograc w sieci, w trybie multiplayer. To 
zasadniezo wszystko czym rozni sie ta wersja 
od swej pra-matki. Innowacji nie ma za wiele - 
ale i dobrze, ze autorzy tu powstrzymali swe 
twdreze zapedy. Bowiem uwazam, ze im bardziej 
udziwnia sie te gre, tym wyrazniej spada jej 
grywalnosc... 

Juggernaut Corps wizualnie prezentuje sie tak 
sobie (jak dla mnie - nieco zbyt mate sylwetki 
statkow], Nie znajduje w jej grafice nic, co 
mogloby mi sie nie spodobac..., ale jednoczesnie 
nie widze tu niczego, co zaslugiwaioby na 

oddzielne pochwale. (Posiadacze 
akceleratorow grafiki moge na 
czas zabawy z JC... wyjqc je do 
czyszczenia;].] Podobnie mozna 
powiedziec o dzwieku i muzyee - 
sq jak najbardziej w porzqdku, ale 
i nie fcfudzq nadmiernych emoeji. 
Jakies wady? Hm, w sumie tez 
nie ma sie czego czepic. No, moze 
poza tym, ze korzystajqc z joya, 
musimy tak czy siak uzywad 
klawiatury, poniewaz nie 
obsluguje on wszystkich funkcji 
(np. boeznego ciqgu). Nie jest to 
jednak takie wazne, gdyz nawet z 
samej klawiatury steruje sie 
bard?o sympatyeznie. 

Jak oceniam te gre? Pozytywnie. Ma swoj 
specyficzny smaezek i potrafi przykud do ekranu 
na dlugie godziny. Naturalnie ci, ktorzy oczekujq, 
ze teraz kazda gra powinna bye w 3D, zawierac 
dziesietki efektownych cut-scenek i wyduszac z 
akceleratorow grafiki ostatnie poty i bity, bedg 
niq dogfebnie rozczarowani. Takich osobnikow 
gorgeo przestrzegam przed kontaktem z 
Juggernaut Corps. Lecz jesli lubisz Asteroids, 
nie namyslaj sie dlugo. B 

aifP11 
Producent: 
Sheptenf'sifSH 

Wymagania: 
m. 16MB PAM. Wln95, 
DireclX, SVGA, tarts mui, CDx< 

Dystryhutor; 
Stephwrt's worftf 

Internet: fit[p://www,$hojwit).cam 
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shutecznie ptoszy i odstrasza mtode pokolenie, 

dla ktdpych do armii staroci odchodzpcych do 

lamusa zalicza sig juiyQi loake II. 

Jaspin 

r Rampage 
Godzilla na start 

Nostalgia wokdt odmiobilowcllw Ghybo oigdy oie 

przeminie, oo... moze w momencie, gdy lakioi 

saiaym uczuciem bgdg darzyd oasze prawooki 

(albo oasze klooy) Penliamy III. Terazjednak 

mamy rok 1998 i teaiatom, do ktdrego najchglniej 

powracajg storsi gracze, sg giery pokryte spore 

warstwg kurzu, opchnigto w teklorowe podia 

gdzied oa slrychu. Soniorzy giercowania 

przewaznie zaczyoajg swo hisloryczne wywody 

od zdania: „Acb, wtedy to byly czasyl". More 

wyglqd kazdego z nich przypomina odpowiednio: 
przerosni?tq mafp?, niebieskiego kota oraz 
zielonego lisa (w kazdym razie takie sq moje 
skojarzenia]. W jednym z takich wcielen wychodzimy 
na miasto i niszczymy wszystkie budynki znajdujqce 
si? w naszej bezposredniej bliskosci. Milusie bestie z 
tatwosciq wskakujq na budowle, drapacze chmur, 
zabytkowe obiekty, i pigchami, kopniakami, 
miazdzpcymi skokami, siejq spustoszenie, poploch i 
dramat wsrod ludzi o mrowczych rozmiarach. Sp 
wsrod nich i przeszkadzajki w rodzaju uzbrojonego po 
z?by wojska, gotowego uzyc swych najnowszych 
technologii, policj?, straz pozarnq, miejskq i cat? 
reszt? umundurowanego tatatajstwa. Wsrod 
gtosnych helikopterow latajqcych tuz obok 
zdeformowanych narzqdow sluchowych bestii, 
wybuchow rakiet, min, kul wystrzeiiwanych z 
magnum XI45, niszczymy budynek za budynkiem, 
miasto za miastem, kraj za krajem. Co krok, a raczej 
co cios, w rozwalanych budowlach znajdujemy tzw. 
bonusy w postaci porcji hamburgerow, frytek, paru 
dolcow, sprz?tu gospodarstwa domowego oraz 
bardzo przydatnych elementow podnoszpcych na 
mafq chwilk? sil? i skutecznosc dzialania mi?sni 
potwora, (Mozna tez konsumowad mieszkancdw.) 
Poziom zostaje zaliczony w momencie gdy w danym 
miescie, dzi?ki zwinnym rqczkom naszego bohatera, 
zapanuje artystyczny nielad, a najwyzszym obiektem 
b?dzie hydrant przy chodniku. Tak mniej wi?cej 
wyglpda przedzieranie si? przez kolejne levele, 
reprezentowane przez co stynniejsze miasta USA 
oraz swiata (NY, Paryz, Warszawa...). 

Powinowactwo Rampage ze starymi produktami 
widac nie tylko po rzuceniu okiem na tytul - rdwniez 
sam jego wyglqd mozna potraktowac jako wizytowk? 

U gory: 
Jedna z przerazanych 
latiDrantek. 

Wymaganim: 
PIOD, 16MB, Win95, G€ht4, 
karta muzyczna 

Interns!: hilpy/mvw,mldway.cofn 

Kilka slow wyjasnien dla wyjqtkowo 
niezorientowanych w temacie. Gra podzielona jest 
na levele, ktorych przejscie uwarunkowane jest 
tylko jednym zadaniem: zniszczenie wszystkiego 
co si? nie rusza i obrona przed wszystkim co si? 
cusza (co rdwniez nie wyklucza niszczenia). 
Wcielamy si? w jednego z trzech laboratoryjnych 
oaukowcow, poddanych groznemu 
Pcomieniowaniu, ktore spowodowalo 
n|ospodziewany przyrost wagi i wzrostu ciala 
Polqczone z pewnq deformacjq prezencji. Slowem, 

Tworcom gier zdarza si? 
11pocz?stowac" swych odbiorcow 
produktami, ktore starajq si? (z 
rdznym skutkiem) przypomniec stare 
czasy. Temat ten niekiedy chwyta 
mlodszych i przewaznie starszych za 

serce, podobnie jak i aktualnie pozostajpcy na 
czasie temat Godzilli, ktdra powrdcila na ekrany, 
siejqc wsrod 
recenzentow 
filmowych groz? i 
rozpacz. Rampage 
World Tour wydaje 
si? polqczeniem 
(swiadomym?) 
dwoch 
wspomnianych 
przeze mnie 
elementow: starych 
gierek oraz Godzilli. 
Na dzwi?k 
pierwszego czlonu nazwy tego programu zapewne 
niektdrym, leciwym graczom, cos w glowce 
zaswitalo i kolacze si? po czaszce, probujpc 
wygrzebac zagubione fakty ze spragnionej 
lecytyny pami?ci. Rampage.... jest wzi?tym, 
niemalze zywcem, produktem z osmiobitowcdw 
(„komodorek", ^spektrusia"), i gdyby nie ta 
..nowoczesna" (o tym nieco pdzniej) grafika, 
pczysi?gtabym, ze na par? godzin machina czasu 
porwata mnie w milusiq i bezbolesn? podrdz do 
przeszlosci. 

giery. Grafika oraz muzyka przywodzq na mysl 
pierwsze, nieudolne proby przeniesienia na ekran 
monitora jako tako szybkich animacji. Piksele, 
sprite y. jaskrawe kclary - to gltiwne 

„up!?kszacze" wyglqdu otoczerie, ktdre 
niescety dla wi?kszo£ci graczy prezentuj^ si$ 
mizernie (wylqaajqc seniordw, ktdrzy powrnni 
byt zechwycenil. Przed nami do przejScia 140 
leveli czy raczej miast, zapefnionycti po brzegi 
..smakowitymi" budyneczkami, od 
nowoczesnych poczynajqc, na zabytkowych 
koriczqc. Dodatkowo na rozpracowanie czeka 
kilkanascie ukrytych poziomdw, bossow, 
niespodzianek, bonusow i innych 
zaskakujpcych zwrotdw akcji, ktorej tempo i 
bez tego mozna nazwac szalenczym. Zabawa 
w Godzill? jest przednia, demolce miast 
towarzyszq przerazone krzyki pozeranych, 
strqcanych z budynkdw, rozmazywanych na 
chodnikach, cz?sto bezbronnych ofiar, 
wybuchy rozgniatanych ci?zkimi, mocarnymi 
lapami bestii helikopterow lub czotgow, Do 
tego typu miodnych dzwi?kow dofqczono 

sporp dawk? humoru, uwidaczniajqcq si? w 
komentarzach wyswietlanych przed kazdym 
nowym miastem („Monte Carlo; zjadaj tylko 
wazne osobistosci’'), od czasu do czasu 
pomykajpcym po niebie UFO czy wreszcie 
cywilnych osobnikach, totalnie niezorientowanych 
w grozie sytuacji (niewzruszony koles siedzqcy na 
lawce w parku). 

Dose trafnie i pomystowo rozwipzano problem 
save'ow. Przy tak niewielkich levelach zapisywanie 
stanu gry po ukonezeniu kazdego z nich byloby 
niematym obciqzeniem. Na szcz?scie wybierajqc w 
ustawieniach opcj? autosave, mozemy zapomniec 
o tym obowipzku rozwaznego graeza, za ktdrego 
komputer zapisz? aktualnp sytuacj? po kazdym 
zaliezonym (czyt. zniszczonym) miescie. Jednym z 
niewielu mankamentow, jakich mozna si? tu 
dopatrzyd, acz nalezqcym do grupy tych 
powazniejszyeh, jest wkradajqca si? po pewnym 
czasie uciqzliwa monotonia, W koricu, gdy gramy 
juz dose dlugo, wszystkie miasta zaczynajp 
wyglqdac tak samo, dzwi?ki denerwujq, a zabawa 
staje si? szalenczo nudna. Wiadomo, iz wi?kszosc 
gier cierpi na tego typu syndrom, jednak w 
przypadku Rampage World Tour spot?gowany jest 
on marnp, przedpotopowq grafikg, oraz weipz 
samq czynnosciq wykonywanp na wszystkich 
poziomach, czyli demolowaniem przerdznego 
rodzaju budynkdw, Co by tu jednak nie pisac, gra 
jest naprawd? wyjqtkowo udanym zwrotem w 
stron? zamierzchlych, zfotych lat gier 
komputerowych, a i bye moze dla wi?kszosci 
mlodszych graezy moze okazac si? nie lada 
gratkq. Proste pomysly przewaznie chwytajq i tak 
tez si? dzieje w przypadku Rampage World Tour, 
ktorq pomimo drobnych niedoci?gni?c mozna 
okreslic mianem udanej gry arcade, z szybkq 
akcjq, gwarantujqcq dobrp zabaw? na dtuzszy 
czas. W kazdym razie program ten idealnie nadaje 
si? na przedtuzenie wrazeri wyniesionych z seansu 
kinowego Godzilli - wcielanie si? w potwora 
okazuje si? nie byle jakq gratkq. 

Praducini: 
Midway 

mui 



Recenzje 

l Missing in Action 
Zaginiony w akcji 

tadnych hilha lal temu, kiedy nie widzialem nic 
poza swojp Amiga 500 i pudelkiem dyskow z 
goracymi jak piekto grand, wiele dtngich nocy 
sppdzilem nad niesamowita giera, zatylulowana 
Desert Strike. Jezeli pamigc was zawodzi, albo 
zwyczajnie bawiliscie sip jeszcze w owym czasie 
resorakami i lalkami, to przypominam, ze 
wspomniany przebej byl strzelanka z elementami 
taklyki. Widok w trzeciej osobie oraz szereg 
trudnycb niisji, w ktorych musielismy naszyai 
dmiglowcem wykenczyc cale kolumny wrogich 
wojsk, a niekiedy uratowac amerykanskiego 
zotnierza.... to tylko 1% atrakcji, ktdre wowczas 
wymiataty do sucha nawet najwipkszego 

CZARNY IWAN Takowe reminiscence ogarn?ly mnle 
w chwil? po tym, jak odpalilem sobie 
nojnowsz^ gr? Glass Ghosfc&Simis, 
zatytutowan? Missing in Action. 
Akcja jako zywo przeniesiona z plenu 
filmowego Platoon (Pluton) t Full 

Metal Jacket lub bestsellerow w stylu Chicken 
Hawk. Mowiqc krotko: Wracamy Panowie 
ponownie do Wietnamu, by zasiqsc za sterami 
Cobry, Loacha, Chinooks i Hueya. 

Wydaje warn si?, ze to tylko strzelanka?! Byd 
moze, ale dzisiaj nic nie jest juz takie proste, a 
gry poprzez swoj? komplikacj? zaskakuj? gracza 
doznaniami, ktdrych nie udwiadczyl on nigdy 
wczesniej. Pierwszym takim zaskoczeniem .w“, 
MIA s? swietne, dtugie i tresciwe, 
digitalizowane filmy, zrealizowane po prostu po 
mistrzowsku. Specyficzny klimat wojennej 
zawieruchy, smierd czajqca si? za plscht? 
namiotu w postaci malych, odzianych na czarno 
facetdw... To si? czuje! Godd o nazwisku Mann, 
nasz bohater, to cziowiek iwiazo po szkole 
wojskowej, ktdry w nagrod? ze Swietne wyniki 
zostal poblogosiewiony i wyslany do Wietnamu 
(oto jeszoze jeden dowbd m to, zb nie werto 
si? uczyd:U. Juz na miejscu trafia na 
sfrustrowanego r znerwicowanego majore, 
ktdry wojn? ma glgbokb wpogardzie, co nie 
przeszkadza mu v/cale wyzywad si? na 
podwladnych, Mann zderzy si? nagte i 
br utalnoddq wojny i koniecznodciq 
bezwzgtpdnego wykonywania rozkezdw. 
Pacyfikacje cafych wiosek, niszczanie oddzfalbw 
piechoty zlokaliiowenych przez jednostki 
ruzpoznania.., Kazds misja wyKonywsna jest na 
granicy Smiertelnego ryzyka i ze 100% 
bezwzgl?dnGdci?, Co tie kawe, scenarios ze mlsji 
opartp na faktycznyeh danych i zapisach z 

U dotu: 
Tacicha wioskaza cfiwile 
zamieni sie w 
pogorzelisko... 

autentycznych zadari US Force w wojnie 
wietnamskiej. W kazdym razie doskonale 
udzwi?kowione i fajnie zrobione filmiki pojawiajq 
si? nie tylko w postaci intra, ale rowniez jako 
zapowiedzi kolejnych misji, czyli tuz przed 
startem. 

W MIA oczekujq nas cztery rozbudowane 
kampanie z szeregiem poszczegolnych misji. 
Mimo ze zadania sq bardzo roznorodne i 
odmienne, dzi?ki filmom, ktore t?cz? zdarzenia 
w logiczn? catosc, mamy wrazenie 

1/fWi m 
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gczestniczenia w dzialaniach wojennych. W 
sumie gra sklada si? z 26 misji, w ktdrych 
spotkamy si? z zadaniami typu: patrol 
powietrzny, „seek-and-destroy”, eskorta, 
transport personeiu pomocniczego, ewakuacja i 
misje ratunkowe, przej?cie bazy, atak na 
pozycje wroga, zniszczenie z gory okreslonych 
celow, wybranych jednostek, kolejnych baz, 
konwojow. Roznorodnosc jest naprawd? spora. 
Moze si? zdarzyc, ze b?dziemy musieli zniszczyd 
flotylle malych lodzi lub kilka grup 
uderzeniowych atakujqcych amerykansk? baz?. 
Oczywiscie cz?sto skorzystamy ze wsparcia 
lotniczego lub piechoty. Wszystko rozgrywa si? 
niezwykle dynamicznie i wlasciwie w chwili, gdy ‘ 
znajdziecie si? juz w powietrzu, nie b?dziecie 
mieli czasu na nic, oprocz blyskawicznego 
opracowania taktyki i natychmiastowego 
zrealizowania planu. 

Oczywiscie na 
widowiskowosc i 
grywalnosd giery sklada 
si? rowniez jej oprawa 
graficzna. W przypadku 
MIA mozna ze spokojem 
poprosic znajomka, by 
odpalil gr?, po czym 
zanurzyc si? w fotelu i... 
patrzec, patrzed, patrzed! 
Chyha najwi?ksz? zaletq 

tego prograrmi jest 
oprecowante i ficjsle 
zetiiowante wlaSciwych 
proporcji. Jezeli unlesiecie 
si? heftkopterem, to domy, 
wozy i fud m ponizej 
rzeczywidtie b?d? 
mikroskopijnych 
rozmiardw... P9mi?tacie 
moze w Plutonie uj?cie z 

poki&du 3miglcwca i ponizej tyralier? 
Wtetnamczykdw przemykajqcych mt?dzy 
drzewami? identycaie, maksymafnie 
realistyczne wldoki zaserwoweno nam w MIA. 
In naprawd? toczy si? wojna, e co 
najwazniejsze - my to wyraitie widzimyl Nie bez 
znaczeme jest tu rdwniaz dopracowane Ai 
komputera. Cz?sto zdarzy si?, ie namierzony 
prze2 was cel, np, ci?zardwka, b?dzie 
desperocko uciekad przez ogniem karabinu 
maszynowego. a trafiona wreszcie rakiet^... 
widowiskowo zokr?ci si? bezwladnie, zapali i po 
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Recenzje 31 

Po lewej; 
„ Rogerl Cel zalszciony!" 

babol. Gdyby kazdy maty czfowieczek mial bye 
oddany ze wszystkimi detalami, i pi^d 
komputerow P-466 nie wystarezyfoby do 
renderowania tego dziela. Poza tym postacie sg 
na tyle dobrze zrobione, ze z pewnej odleglosci 
wyglqdajq doskonale, nie mdwiqc juz, ze nie ma 
wfadciwie potrzeby i konieeznodei zaglqdania im 
pod slomiane kapelusze. 

Klimat i wlasciw? atmosfer? kreuje ponadto 
masa dzwi?kdw i krzykdw w radiu. Co ciekawe, 
pomyslano nawet o tym, iz huk towarzyszqcy 

Num&r 11/80 

chwili wybuchnie. Moze si? rowniez zdarzyc, ze 
z pojazdu wyskoczQ ludzie lub kierowca (tez 
cztowiek] i zacznq uciekac! W ogole pojedyneze 
cele, zolnierze ukryci pomi?dzy drzewami sq 
najtrudniejsi do „wyluskania" Ctak jak w 
rzeczywistosci], mt 

Podczas gry spotkacie si? z najndzriiejszyrni 
i^dnostkami wojennymi. Poczynajqc od 
uzorojonych w karabiny i bazooki zotnierzy, 
noprzez szybkie i zwrotne jeepy, wyposazone w 
i?zkie karabiny maszynowe pdlci?zarowki, 

dziala staejonarne i samobiezne, po czotgi i 
iamoloty. Wszystko dopracowane w 
najdrobniejszych detalach, co przypominalo mi 

z nich jest to, ze 
przy maksymalnym 
zblizeniu do 
„czlowieka", gosc 
wyglqda jak postad 
ztozona z 
kantonowych pudel. 
Co ciekawe, 
autorzy zastosowali 
w tym wypadku 
pewnq sztuczk?. 
Jezeli nasza misja 
polega na 
uratowaniu 
rozbitka, bqdzcie 
pewni, ze godc nie 

niekiedy pewnq wystaw? w Warszawie, na 
tdrej prezentowano makiety pol bitewnych i 

dziesiqtki pieczolowicie wykonanych modeli. 
Iglqdajqc widoezki na ekranie, ma si? nawet 
wrazenie, ze to nie gra, a film - efekt tym 
bardziej wymiatajqcy, ze MIA,.. NIE obsluguje 
jkceleratordw! Mimo to, (a moze dlatego?] w 
S^ze zaimplementowano takie efekty jak 
ndlprzezroczystosc, mgl?, flary FX, dynamiezne 
swiatlo, animowane niebo oraz motywy 
-iorskie. 

W kazdym razie wizualnie gra moze powalic, 
:hociaz jak zawsze sq jednak pewne drobiazgi, 
Ktore niekonieeznie muszQ si? podobac. Jednym 

U gdry: 
Man sliliii ii 
przvsiolmrch lacelflww 
muDdmch-zilaJesle 
■iwitapaal. 

b?dzie odbiegal 
wyglqdem od 
standardowego czleka i 
zauwazyeie nawet 
mokre ze strachu gacie. 
Jezeli jednak 
zanurkujecie nad jakqs 
wioskq i podlecicie do 
wiedniakdw, pewne jest, 
ze ujrzycie 
wspomnianego 
wczesniej kanciastego 
osobnika. Oczywidcie nie 
jest to jakid potworny 

eksplozji krytej strzechq chaty i ci?zardwki 
wyladowanej broniq sq zupelnie odmienne. 
Rowniez w wypadku kanonady na okredione 
cele z duzej wysokodci detonaeje slychad 
zupelnie inaezej niz gdybysmy uderzyli w cel z 
bliska. Wspomn? jeszcze tylko, ze oprocz 
odglosdw bitewnych i szczekni?c w interkomie, 
w tie gra sobie caly czas mifa, spokojna, nieco 
orientalna muzyezka. 

Missing in Action miesci si? na dwoch 
kompaktach, Premiers odbyla si? we wrzesniu, 
wi?c mozecie juz o gr? pytad w sklepach. 
Jezeli lubicie bitewny zgielk, 
charakterystyczny dzwi?k rotora i wojenn? 
zawieruch?, mozecie zasiqsc do MIA. Dzi?ki 
trzem poziomom trudnosci moze to bye 
zarowno zwykla strzelanka, jak i niemal 
symulator, Ta gra jest po prostu piekielnie 
dobra... ■ 
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Nieczgsto doprawdy zdarza sip, bym mial do 
czegakolwieh tak osobisty stosunek jak do Icarus 
- gry aooosowaoej jako role-play lamane przez 
adveolure - dziela JC Research. Zapytacie 
zapewoe - czeoio? Odpowiedz jest prosla: ea ten 
akeral tylol czekaleei z eieclerpliwoscia; od 
eioeieete pierwszej zapowiedzi, ea klorp 
przypadkowo nalkeplem sip w Sieci, od chwili 
gdy oerwy wzrokowe przeeiosly do mozgu widok 
pierwszego, „gierowego" screeeu. Z zapartym 
tcheei (bez leala) wczytywaleei sip w 
zapowiedzi, probejpc dotrzec, jak dalece 
odpowiadajp oee prawdzie. Icares wydawal sip 
czyoid eiemal idealeyei. Jawil sip jako zmysloa (a 
Die bezmydlna) kompilacja dwfich wielkich 
lylulew: Diablo i Fieal Faetasy. A jakby i tego bylo 
malo, rowniez (co rowoie, jesli eie bardziej 
istotee) i elementow, kldrych - jak dla moie - w 
tamlycb ..Wielkich" zabraklo - oi.in.: systemu 
prowadzenia walki w oparciu o system tor czy 
obszereej „postaciewo" drezyey bohaterow. 

Gem.ini ~ Wreszcie, jak to zwykle w 

zyciu bywa, Icarus ..ziscit11 

si?. I - niestety - bardzo 

szybko okazafo si?, ze to 

cos, co sobq reprezentuje 

NIE jest tym, czego 

moglbym sobie zyczyc (i - co gorsza - 

zyczylem. J. Innymi slowy - potwierdza si? po 

raz kolejny z cafq bezwzgl?dnosciq, ze 

rzeczywistosc ma problemy z dorownaniem do 

poziomu nadmiernie wybujalej wyobrazni. 

Klqtwa, ot co! Oto bowiem te wszystkie 

elementy, ktore mialy bye cudowne (i by!y 

takowymi - na screenach), na ekranie, zainstalowaniu, okazafy si? ekrany menu i... 

intro. Menu bowiem sprawialo wrazenie czegos 

mocno prowizoryeznego, czyli bylo... no - marne 

(szczerze mowiqc - widywalem lepsze w beta- 

wersjach programow shareware..,), a intro... 

No coz, pomijajqc juz kwesti? wprowadzenia 

odezytanego przez lektora (amatorstwo az do 

bolu - ot, chfopaka wyraznie zzarla trema) - ale 

co gorsza az nazbyt wyraznie ujawnily si? 

klopoty, jakie mieli graficy 3D! Owszem - sq tam 

przeblyski, ktore wr?cz trzeba docenic, jednak 

sztywnosc ruchow bohaterow (syndrom 

lyzwiarza) i ogolna sztucznosc swiata 

przedstawionego (wyglqd ognia - zgroza!) godne 

sq napi?tnowania! A im dalej w las, tym wi?cej 

drzew. Trzeba dodac - bardzo nierownych: 

bardziej lub mniej okazalych, jednak ogolnie 

Tak wi?c: oprawa grafiezna. Te cudownie 

szczegolowe, przepi?kne plansze sq rzeczywiscie 

sliczne, Nic jednak w tym dziwnego, gdyz w 

istocie sq one zupelnie statyeznymi obrazkami! 

To na nie, jak na So, rzucone sq 

prerenderowane figurki bohaterow i NPC-ow! 

Na samej oknsjM me porusza si? nawet 
nejmniejszy Tistekl (nie wspominajqc nawet o 
tym, ze nie i&tnieje kompletnie ZADNA 
mozliwo&ti zmian wyglqdu tego wr?cz boefco 
trwalego tlalh Kiedy jednak diuzej zflstanawiem 
si? nad tym, co tez moglo stanowic przyezyn? 

takiego stanu rzeezy, konezy mi si? wyobraznia. 

Jedynq sensownq ewentualnosciq bowiem jest 

wielkosc plansz, ktora naturalnie musiafaby 

znaeznie ograniczac ilosc 

wyswietianych 

rownoczesnie animaeji. 

Jako jednak, ze wymiary 

plansz nie przekraczajq 

Iqcznie moze szesciu 

ekranow - i to 

wyjasnienie (choc 

prawdopodobne), ginie w 

naturalny sposob. Ale - z 

drugiej strony - moze to i 

lepiej, ze sq one tak 

ograniezone? Scrolling 

ekranu potrafi sobie 

chrupac juz na tych 

obecnych; strach 

pomyslec co byloby, 

gdyby rzeczywiscie byly 

one ogromne .. 

Napomknqlem przed 

momentem o 

prerenderowanych, 

cieniowanych figurkach bohaterow (poj?cie 

bohater zawiera w sobie w tym przypadku 

rowniez przeciwnikow, jak i osoby neutralne 

naszym zamiarom i poezynaniom). Niewqtpliwie 

prezentujq si? one lepiej od tych pami?tanych z 

Diablo, jednak - niestety ich rozmiar i chyba 

rowniez fakt, iz sq cieniowane sprawia, ze 

wyglqdajq tak jakos plastikowo. Fatalne 

wrazenie wywiera na widzu (jakby nie byfo - my, 

graeze, glownie patrzymy. J rowniez cokolwiek 

ograniezony repertuar zachowan. Na korzysc 

ogolnie poj?tych bohaterow przemawia jednak 

spore ich zroznicowanie - tak osmiu naszyeh 

bezposrednich podopiecznych i ich bliskich, jak i 

wrogow wszelakiego pochodzenia i stanu, czy 

wspomnianych juz dwukrotnie NPC-ow - jest 

naprawd? wielu! 

U dolu: 
0 tried i nwt wrtt - 
Mniles'gstaitfrtiAiiJ 

bsznamiptnle poddane kontroli dwoch zmyslow 
foczywiScie: wzroku i siuchu) staly si? jakos 
(Uiwme przeci?trie, mnfejs?et chore!.. 

Plerwfizym kophiakiem wymierzonym przez nog? 
szarej codziennoSci pielpgnoyvanym w mysli 
wyobrazeniom, juz w kiJka chwif po 

wyraznie odleglych od wyobrazonych, 

cudownych obrazow. Co znamienne, zvyykte bez 
problemow odnajdowalem mankementy w 
czynnikach, co do ktorych Wfelokrotfiie 
zapewniano, ze sq bezblponSF Rozprawmy si? 

wi?c z nimi w jakiejs tarn, absolute 

przypadkowej kolejnosci - bez zadriyeh 
wartosciowan. 
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Recenzje 

Musifllbym jednak zaetanowid si? dluzezq chw[L@ (i 

ziwygnowad wtym czme i logiczntgo myStenlaL 

by mftc z oystym sumieniem potfpteaS si? pod 

hasfem. z jakjmzetknqlem sr? jui ktikutorornie, a 

gloszqcyni iz’bohaEerowie, ich zachowania, efekty 

ciosow specjalnych sg 

odr?bne i wlasciwe tylko 

im samym. Generalnie - 

tek. iednak i&dli od 

ogdiui wda6 s\§ w 

szcregdty (diabel tfcwi w 
szczegfll&ch^.iJkBztjje 
si?.ze wojownioyw 

naszym tearfife - 

przykfadowo: glowny 

bohater, Dreus, i 

kawalerzysta elitarnego 

oddziafu Czarnych Roz, 

Raisha, smialo i bez 

skr?powania wykorzystujg 

te same ciosy specjalne! 

(Nawiasem mowigc 

nadzwyczajnie ppclobne - 

iteq! * do 
fioalfantesy'jnych Jimit 
breakdw")). Co wi|cej - 

nie sg one domeng tylka 

tej dwojki; zdarzajq si? 

howiem po drodze rowniez i ..ci-zli", ktorzy kierujqc 

si? ideq porzekadfa „nie czyn drugiemu, co tobie 

niemife", potrafiq podpiec ich „naszym wlasnym", 

fcak ch?tnie przez nas stosowanym wolnym 

ogniem! Podobnie zresztq ma si? spnawa z 

iucznikami, magami i tak dalej i tak dalej. 

Juz we wst?pie padlo stwierdzenie, iz walka 

toczona jest w systemie tur. I - jakkolwiek 

jestem gorqcym zwolennikiem tego trybu [gdyz 

liczy si? w nim przede wszystkim taktyka - nie 

postawionych przeciw dwom tuzinom 

strain fktfw, crwa straszliwie dtugo. A emocje, 

kC6re winny si? i nig wtqzad? Najogdlmej; nie 

stwferclzono istniema tako'wych * gra metodq 

save&foad daje'rezultaty, a ponadto calo^i jest 

TM trudem zauwazaJng powag? sytuacji 

patkqvyicte i doprawdy bez problemow niwelujq 

co niektftre pjomyafy Iwflrcdw, w zamysle 

zapewne kreiifgcycfi jiornwlnoft" (wybaczcie 

cudpSHSl tego Swiaca - ktdi by bowiem 

pomy filet, ze zjadsnie rtiinokolorewych cytrynek 

(.black lemon", .blue lemon") i popijanie ich 

alkoholem (tu spory wybor - od piwa, poprzez 

tequili? i whisky, po bourbona) moze - uwaga! - 

m$sid£ Punkty. Zdrowia i Punkty Many!? Jak 

dla mnie - bomba! To pozwale zywic nadziej? co 

do 'mozliwbSci wyuczenie sf? magii * wystarc zy 

zapewnid cisiu odpowiecfnrq moc, wyplywajgcq z 

rrwoffy ognrstej"! Reszta - to juz kwestia czasu 

(i osobistej odpornosci na promile...), 

Jak zamknqc t? nieszcz?snq recenzj? nie 

najszcz?sliwszego tytulu?... Moze tak: Icarus 

poraza zajpyslem i ambicjg, ale niestety 

rozbrajavmeporadnoscig realizacji. Jesli 

mdglbym pokusic si? o scharakteryzowanie 

calej gry w jednym zdaniu, brzmialoby no 

zapewne tak: ,,z calg pewnosciq nie jest to 

■dzielo. jakie wyjfifi moze z rgk mistrza; to 

poprowny wyrdb, ktorego mozna spodziewac 

si? po ambitnym, lecz jednak tylko - 

zbyt sterylna, zbyt plastikowa, zbyt malo 

przekonujgca, by mozna bylo w nig wejsc i 

zapomniec si?. 

Zarzut ten w calej jego negatywnej rozcigglosci 

mozna przyporzgdkowac rowniez i fabule (nota 

bene: liniowej ponad wszelkie granice 

wyobrazenia: nawet rozmowy mozemy jedynie 

odczytywac!) Icarus. Ponoc intrygujgca i 

niezwykla, nie wykracza w rzeczywistosci poza 

znany graczom schemat: oto gfowny cel, jednak 

sprawnosc nadgarstka i stawow prawej dloni - 

vide Diablo), to dose szybko okazafo si?, ze... tu 

zaezynam miec go serdeeznie dosyc! Powody ku 

temu znalaztem dwa. Po pierwsze: walka jest 

nazbyt jak na moj gust uproszczona. Brak w niej 

naprawd? wielu aspektow: ot, chociazby 

mozliwosci okreslenia ogolnej strategii walki: 

atak, obnona, ochrona osob trzecich (a co - o 

ironio! - byfo w eRPeGach z walk? w real-time - 

przykfadowo: niedoscignionej Ultimie VII). Tu 

wyraznie uwidocznia si? unizony ukfon twdreow 

w stron? SquareSoft i jego fantastyeznego FF 

VII. I przyezyna druga - potyezka, ktora toezy 

si? przy wykorzystaniu czworki bohaterow, 

zanim b?dziemy w stanie go osiggngc, musimy 

wykonac jeszcze to-a-to; jednak pami?tac 

nalezy, ze aby moc wykonac to-a-to, trzeba 

wpierw zrobic to-i-owo, ale znowuz... I tak dalej 

- przez cafy czas w ten „pudelkowo-pudelkowy" 

sposdb. Slowem - quest i niezb?dne do jego 

zaliczenia subquesty przeplatane dodatkowymi 

pod-subquestami. 

Tyle o technicznej stronie fabuly. Pod wzgl?dem 

tresci natomiast... No coz - nie przeraza, ale i 

nie unzeka, gdyz... jest najzwyczajniej w swiecie 

banalna. Po raz kolejny dostajemy w lapki 

druzyn?, ktorg nalezy pokierowac tak, by mogla 

uratowad taki drobiazg, jak swiat. Przyznad 

jednak nalezy, ze i na tej plaszczyznie zdarzajg 

si? smaezki. Jednym z takich godnych 

drukowanej wzmianki przeblyskow jest misja 

wigzgea si? z koniecznosciq obrony jakiejs mato 

waznej wioski przed bandg rownie nieistotnych 

bandytow. Nic szczegolnego, nieprawdaz? - 

ktoryz to juz raz przeciez? Jednak jesli dodac do 

tego, ze nasza druzyna sklada si? wowczas z 

dokfadnie siedmiu samura... bohaterow, fakt ten 

wydaje si? zyskiwac drugie dno... 

• latfna (eboC Dsnkaoa) 
grarika 

• nie-do-ksdea kaaalna 
tabila 

• walka wM 
- ole {esl ksflieczae 

yssladaoleakceleratara 
Minusy: 

• abselitia CH Itftiewose 
labufy 

•slabydW 
■fifij J; h ikffJ 

• stale efekty czardw 
• elasllMm 
.^Htesiaoslid^wlataQry 

Ocena: 

B 

rzemieslniku". Oczywiscie nie 

zamierzam tu wyglaszad 

(mentorskim tonem) dumnie 

brzmigcych przestrog, w stylu „unikac niezym 

morowego powietrza" czy „kryj si?! - Icarus"! 

Wr?cz przeciwnie: podkresl? z calg 

stanowezoseig, ze slowa, ktore tu padly sg 

jedynie wyrazem MOJEJ opinii. A jako ze 

jestem zwolennikiem znaeznie bardziej 

skomplikowanych, nieliniowych gier role- 

playing - sami rozumiecie, ze ocena nie moze 

bye zupetnie miarodajna. Nie zapominad 

rowniez nalezy o tym, ze spodziewatem si? 

czegos lepszego i dysonans pomi?dzy tym, co 

jest, a tym, co chcialem by bylo, uezulii mnie 

na postrzeganie Icarus bardziej krytyeznie niz - 

bye moze - nalezaloby. Nie jest on bowiem zly; 

smiato moze stanowic zrodlo rozrywki w 

oczekiwaniu na Fallout 2, Diablo 2 czy Final 

Fantasy VIII. ■ 

w 
Producent: 
JC Research 

Wymagania: 
Win'95, Pentium, CD- 
Rom,16 MB Ram 
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Recenzje 

wedtug wszelkich przeslanek (w tym tak uptywu 
czasu, jak i zdrowego - wydawatoby si? - 
wplywu konkurencji] powinno bye! Jednak... czy 
nie za wczesnie o tym przesqdzac? Najpierw 
przeciez powinno si? pozwolic przemowic 

uzyskanp dzi?ki 
pelnej 

konfigurowalnosci 
wanunkow lotu i walki. 

Nawiasem mowi?c - jako ten, 
ktdry ch?tniej widzi siebie 

znaeznie blizej maksymalnie 
Lrealistycznego krarica osi 
■z^cznosc-symulacja'’; 

we wspomnianych 
opcjach zaznaczylem 
(oczywiscieJ ..model 
lotu - realistyczny\ 

„tryb radaru - 
nealistyezny", blackout’! 

redout - wl?czony" i tak tfslej. i tym 
podobne... I co? I szybko musletem z nich 

zrezygnowac! (No, oczywidcie me m wszystkich 
- co to za zawroty bajowe i pfusowym 
przeci?zeniem rz?du 7G bez 
Dlaczego? Ano dlatego, ze sterev/anie staje si§ 
az NAZ8YT realistyczne. I ■ po prastu ■ male 
zabswne. Dp tego stopma, ze - jak to cudownie 
uj§l kubusipwdpuchstkowy Prosjaczek ■ jfc&W to 

ma byd frywenie; to nle ebe? 
ofgdy tego robid!'\ 

Nalsjy jednak pi^mc. ie 
realim, 1 jskim oridane zostaty 
systamy poklacfowe if/A-IBE 
Super Hornet, czy z jekim si? on 
HPfowadzT, potrafi tylez dopier 
co,.. aachwyctd1 Ano wlggnie: 
musz? pruned, ze w pewnym 
momencie autentyeznie 
omemiafem: bogactwo trybdw 0 
podtrybow) pracy radaru oraz 

systemdw skiad&j^cyefo si$ 
na autopilots ■ to 

najprawdopodoMej najlepszy 
wyrazidei d?zenia Jq 
rzeczywiscogcr twdrcdw CSf. 
Tak swoj? drog?, jednak mejsko 
zmusili on! sami siebie do tak 
dokladnego odtworzenia dziafania 

□cena: 

bdmym raKuom. uto 1 one: 

Carrier Strike Fighter iF/A- 
18E (taki bowiem tytuf nosi 
owo „cuderiko") jest 
kolejnym uklonem Interactive 
Magic w stron? maniakow 
lotniczej symulacji. Nie, 
wlasciwie nie tylko maniakow 
- na korzysc developerow 
przyznac nalezy, ze w 
zasadzie produkt ich moze 
(czy raezej: mogfby, gdyby 
nie... i-tak-dalej) podobac si? 
dostownie wszystkim 
odczuwajgcym, b?dz to 
autentyezn? i przemozn?, 
b?dz przejsciow? i zupelnie 
niezobowi?zuj?c? potrzeb? „pofruwania". Ten 
pozornie niemozliwy do osi?gni?cia stan rzeezy 

wskaznikow (zarowno na wyswietlaczach DDI i 
MPCD, jak i tych tradycyjnych - analogowych] - 
gdyby nie one bowiem, kompletnie niemozliwe 

Nie sposob nkpyc, ze ostatnimi czasy, miast - jak 

przyslalo naosobprzelelnai 

twardoslatnaziemUnac 

oblokach. Usprawiedliwia 

czyniQ to niejako z obowiazhu: 

ramachzajec 

czego zmierzam? Juz mowie olo w 

zaleiiwie kilku tygodni ukazaia sips 

yierokreslanych (srednio-madrze 

ifiianeni symulatorow lotniczycli. Tah to 

bywa; co pewien czas zalewa nas lala produkcji 

jednego type i - no coz... - kies to musi przebrac, 

przejrzec i ewenlualnie polecic lub napiptnowaci 

A jako ze etatowi redakcyjni jymulanci" 

nieczesto zjawiajg sip po Nowe - spadajp one (tak 

dostownie, jak iwprzenosni) namnte. 
Gem.ini Idobrze! Ja bowiem lubi? sobie 

..posymulowad" latanie! A jesli jeszcze - 
absolutnym przypadkiem - okazuje si?, ze 
pegazem, jaki mamy w danej grze okielznad 
jest cos, co wprawdzie istnieje - w 
dokladnie dwunastu kopiach, ale sit? rzeezy 

dost?pne jest jedynie nielieznym wybrancom 
bogow - scislej: garstce pilotow w Navy's 
Patuxent River Air Station; cos, co jest nowym 
wcieleniem i - oczywiscie - Now? Generacj? 
oblatanego juz przeze mnie na wszelkie mozliwe 
sposoby F/A-18 Hornet (goscif on u nas w 
wersji handlowej w sierpniu!). Wreszcie: cos, 0 

skladowych czego glosno bylo w zapowiedziach 
(mowa chociazby 0 stynnym TALON-ie - Total Air 
and Land Operation Network - systemie, dzi?ki 
ktoremu kazda misja, kazda kampania jest 
naprawd? niepowtarzalnalj - zwyklem popadac 
w jak najbardziej adekwatny do bujania w 
chmurach stan btogosci. 

I - jak to zwykle bywa w takich sytuacjach - 
okazal si? on (ow btogostanJ tylez przyjemnym 
(przed), co (juz po] - niezbyt uzasadnionym! 
Powod? Ano, niestety, taki sam jak w 
wi?kszosci takich przypadkow: zbyt wyrazny 
rozdzwi?k pomi?dzy tym co jest, a tym, co 



'Mtirpii si? w £wiede CSF? Pr^ykro to 
Qwi6, ale dwie moiy - mlenowcie: oprawa 
nfima i muzyczno. Co do tej plernszef - to 

notykalem si^ ju? newetz naprawd? 
■idykainymi stwlerdzaniemi pokroju p to i XT- 

mmi byla jedynie nieznaeznie gorszel 

Nte jest to oczywifcfe prawdq fakcderatory 

obiq swoje:)), jarfnsk istotnm to, eo zapewmad 

iam powfnno zludzenie przebywanis w kokpicie 

?eczywistego Super Szerszenle, jest - niestety 

zaledwie poprawne. Poprawne z tegowzglfcdu. 

“ jakkolwiek lot na niskim pufapie nod czymd, co 

'eprezentowac ma sob? brzeg morza budzi 

'imbiwalentne odczucia, to - jednak - 

I’ozpoznawalne jest, czy przemykamy nad ziemiq, 

byloby wykonanie jakiejkolwiek misji nocnej! 

Przyczyna? W wirtualnych ciemnosciach gry 

widac.., dokladnie NIC! Zgroza! Najmniejszych 

lampek; orientacja w terenie po prostu zanika: 

gdzie ziemia, gdzie niebo - dowiadujemy si? ze 

wskazan HUD-a oraz - gdy rowniez i jego 

wskazania, po kilku akrobacjach, wydadzq si? 

nam niezbyt pewne - Flight Balia! 

No, wrdcmy jednak do zdecydowanych atutow 

Carrier Strike Fighter. Najsilniejszym z nich, 

istnym tuzem w r?ku Interactive Magic (ktory,- 

jak sqdz?, niejednokrotnie jeszcze zostanie 
wykorzystany) wydaje si? bye wspomniany juz 
we system o riziwnie na pierwszy rzut 

ucha brzmiqcej nazwte - TALON, To jednak m 
nazwa.jesfcw nlm tiapstotaiejsza. Znacznie 
v.^mejsze. jest to* ie to wteAnfe dzifki niamu 
imwego, wiwcie mniej Jub bardztej podobnego 
prawdiie, znsbzenia nabiera pbfecie 
jntfrflftyvyny przebteg kampanii". Zadania 

bowiem, [akie przychodzi nam wykonywad* 
wszelkfi zmieny frontu* ewentualne kontmaki - 
to wszystko, stov/em; eota tfp Z$bmy graeza 
gpnarowanp. Jest H nozJfczane^ ne bianco! To 
zad z kale], wrazze wsjwnnmnym |uzt 
mejiadookrotnis nieco p/zeandzonym reakzrnem. 
powoduje, ze nareszcle zludzenle uczestnictwa 
w szeroko zekrojonym t - w sumie 
nieprzewidywalnym, lecz kiepujqGym si? swojq 
wlasnq logikq konflikeie - jest... no - niemal 
peine 

■czepHniema!'^ Ano ■ najproSciej ujmujac; 
utago, ze same tlo wyscareza na bardzo 
btfcal Co zatem przeszkadze w takim zupefnym 

czy wodq... No, chyba ze wykonac musimy misj? 

nocnq; wtedy nie ma to znaezenia - tak czy 

inaezej bowiem nie widac kompletnie NIC! 

Przerazajqcq ciekawostkq jest natomiast efekt 

uzyeia dzialka M61A1 - doprawdy w pierwszej 

chwili nie zorientowalem si?, co mial oznaczac 

ten smieszny promyezek na HUD-zie; to „cas" 

bowiem wydawalo si? az nadto spokrewnione z 

niskiej mocy laserem gdrniczym w.,. First 

Encounter! A przeciez,:^o jle si? nie myl?, to 

nie ta bajka! Nieznacznie tylko lepiej 

ma si? kwestia udzwi?kowienia. 

Zjednym wyjqtkiem - 

1 odglosdw zycia bazy 

jest - 

uwalniajqc si? 

lotniczej (glownego 
menu gry] oraz 
lotniskowca USS 
Abraham Lincoln, na 
ktdrym staejonuje 
nasz pilot podezas 
wypelniania 
powinnoSci wobec 
wolnoSci, demokraejr 
i Ameryki. (A to w 
trakeie dwoch 
kampanii - 
osadzonych w dwoch 
teatrach wojennych - 
w Zatoce Perskiej i 

nad Morzem 
Egejskim). W tych 
dwoch lokacjach 

(baza i mostek) wyraznie wyczuwalny staje si? 

fakt, iz wi?kszosc z 
odglosdw i 
wypowiadenych 
kwestii (est.* 
orygMns! 

U gory: 
Czy lo moze si? podobaC?! 
Wm... 

Teaca'tglosy 
skrzydlowych, komunikaty 
komputera - nota bene: 
kompletnie niezrozumiale, a 
Aigdzie w manualu nie 
wyjasmone, d*wt?ki odpalania 
rakiet czy tredycyjnych 
..systemow defensywnych11 
samolotu: wabikdw i flar] po 
prostu dalaby si? zrobic lepiej! 

Dystrybutar: 
Llarksott 
lel.(022) 6639390 

Internet: hiip://wwv/jin'a.(j3co^mcE-cQ-uk 

Wymagania: 
Win95, PI 33. 24MB RAM, 
1024x480x8 

Producent: 
Interaclive Magic 

1 ogolny 

ozlom oceniania - z 

calym Carrier Strike 

Fighter iF/A-18E. Po 

prostu mozna bylo 

postarac si? bardziej. 

Wystarczytoby 

przeciez'dokladnie obejrzec konkurencyjne 

produkty, ktore'po, prostu ZROBIONO lepiej - 

ot, chociazby symulatory Jane's! No ale to nie 

to jest teraz istotne! No wlasnie - wazne jest, 

ze.,. no... mam problemik. Polecac go, czy 

odradzac? Hm, Nie wiem - w trakeie kilku dni 

intensywnego oblatywania nie wyrobilem sobie 

opinii. To jednak daje przelozyc si? na jakqs 

ocen? - mianowicie: pewnie niewiele bym 

stracil, gdybym si? z CSF nie zwiqzal, I chyba 

szkoda, gdyz moglo bye naprawd? bardzo 

dobrze, a jest... ■ 



Faceci z Kalisto uzyskali od producenta filmu 

licencje, dzi^ki czemu w grze pojawiajg si? 

zarowno postacie z wielkiego ekranu (tylko 

Bruce W jest niedorobiony, widac nie zgodzif 

si? na umieszczenie swojej facjaty w 

jak rowniez calg masa najlepszych sekwencji 

filmowych, czyli inowigc prosciej - urywkow 

z 5th Element. Oprocz Leeloo I Korbena 

Dallasa b?dziecie mogli rowniez zajrzec w 

twarzyczk? tego paskudnego 

mylic z Zergami Starcrafta!) o 

bezkonkurencyjnego DJ Ruby'ego 

Rhoda, ktory robi w grze za 

impresario i zapowiada nam kolejne 

etapy podrozy. 

Generalnie story gry 

opiera si? na 

scenariuszu 

filmowym. 

Przyporimijmy 

Raz na 5000 

lat nad Ziemie nadlatuje 

Absolute Evil, czyli kulka 

wielkosci naszego 

ksi?zyca (wcigz rosnie] 

ktora ma tylko jedno 

marzenie: zniszczyc 

bl?kitng planet? i 

wszelkie zycie. By 

pokonac tego okrggfego 

okrutnika, potrzebne sg 

starozytne artefakty, 

ktore sg zarazem 

symbolami sil natury. 

Wiatr, ogieti, ziemia, woda 

mam 

odmienny styl walki, a co za tym idzie rozna jest 

rowniez strategia gry. Corben zasadniczo malo 

uzywa nog i pi?sci na rzecz pukawek, ktore 

specjalnie dla niego gubig zolnierze Zorga [w 

kolejnych etapach pojawiajg si? co raz wi?ksze 

dziala z laserami i wygarniaczami 

prgdotworczymi wlgcznie). Leeloo z kolei 

masakruje przeciwnikow niemal wylgcznie 

finezyjnymi technikami taekwondo. W palecie 

ciosow ma rowniez combosy, chociaz tychze 

znalaztem tak naprawd? tylko dwa. Poza tym 

zarowno Korben jak i Leeloo mogg uzyc. (Pmocy" 

(cos jak rozblysk stroboskopu polgczony z falg 

uderzeniowg wybuchu jgdrowego], ktora niszczy 

wszystkich przeciwnikow znajdujgcych si? w 

poblizu. Nasz duet korzysta rowniez skwapliwie 

z granatow i bomb, ktore mozna zwyczajnie 

po co wlasciwie macie ruszad 

cztery litery, kiedy w telewizji i 

tak fajny Dziennik Telewizyjny, a na 

kompku mozna sobie pogrzac w 

Sapera lub ulozyc pasjansa? 

Odpowiedz na to pytanie mozecie 

uzyskac pod numerem 00601324... Aaaajp 

Przepraszam! R?czna centralka telefoniczna\ 

wysiadla! W zwigzku z tym jestem zmuszony 

przedstawic pokrotce naszego bohatera. 

, :/ : 
zbieramy rozne znajdzki i cieszymy si? zyciem, 

bo i tak zaraz ktos brutalnie nam je przerwie 

(mamy i przygod? i akcj?). 

5th Element podzielono na wyrazne etapy 

podsumowane tabelkg zawierajgca procentowe 

notowania, ktore generalnie dotyczg ilosci ■ 
zabitych przez nas jegomosciow, odnalezionych 

sekretow i stopnia ..wypelnienia" misji W grze 

jest prawie trzydziesci; etapdw, z takimi 

interesujgcymi wycieczkami jak zwiedzanie bez 

przewodnika budynku konsorcjum Zorg czy 

obserwowanie panoramy miasta przyszlosci w 

nocy, z przechadzkg po chybotliwych gzymsach, 

Wyrazny podzial na trzy stopnie trudnosci 

rozwigze wiele problemow, bowiem gra nie 

nalezy do najlatwiejszych ( o czym.za chwil?). 

Co ciekawe gr? mozna rozgrywad Korbenem lub 

Leeloo. Oprocz niezaprzeczalnych rozriic 

fizycznych, bohaterowie majg rowniez zupelnie 

oraz... pigty element, ktorym jest 

milosc, a reprezentuje jg (i to 

godnie) Leeloo - najdoskonalsza 

istota ludzka, jaka kiedykolwiek 

istniala. W filmie Leeloo zwyczajnie 

zakochuje si? z wzajemnoscig w 

Korbenie, czego wynikiem nie jest, 

jak mozna by si? spodziewac 

gromadka rozwrzeszczanych 

bachorow, lecz uruchomienie 

kosmicznej aparatury, ktora z kolei 

przeswietli Absolute Evil Inaczej 

mowigc zalatwi go na cacy, 

Oczywiscie w grze komputerowej I 

wgtek milosny zostal pomini?ty i 

pozostalo nam jedynie rozwalic wszystkich 

1 dookola i pozbierac te glupie elementy, by 

wykoriczyc Absolutne Zero, o pardon, to jest 

Absolutne Zto. 

Sama giera opiera si? wi?c na starych i 

przerabianych po wielokroc schematach, czyli 

„znajdz klucz, otworz drzwiczki, zabij tego pana, 

wez granat, wyciggnij zawleczk?, rzuc... oooo! 

Za pozno!’1. Pigty Element jest koktajlem, w 

ktorym znajdziecie smak takich ostrych gier jak 

Deathtrap Dungeon, Tomb Raider i Nightmare 

Creatures (tez Kalisto maczato w tym palce). 

Jest wi?c to klasyczna giera okreslana mianem 

third-person adventure/action, co na nasze 

oznacza, ze widzimy bohatera „zza plecow", 

Recenzje 

r The Fifth Element 
I Figte koto u wozu_ 

Nie tak dawno moglismy zasiasc w ppzykpotkicli, kubetkowatych fotelach kinowycb i wygnieSti sobie plecy ponizej 
kregoslupa, by obejrzed film si zatylulowany The Filth Element. Wigkszokc ostib, ktore pozbieraly swoje elementy z krzesel, 
twierdzila, ze film byl super a Milla Jovovich czyli tytulowy Pigty Element alias Leeloo slodsza niz cukierki z Wedla. 
OsobiScie mialem podobne odczucia. Efekly specjalne mogly po prestu zabid cztowieka, a Leeloo w swoich „opalrunkach" 
wyglgdala lepiej niz Sabrina w hicie sprzed kilkn lat Joys, boys, boys". Bruce Willis rdwniez pojawil sip w tym filmie a 
nawet mial jednp z glownych rdl. Nie wnikajgc gtpbiej w szczegoly, powiem tylko, ze musicie obejrzed ten film, a jeZeli nie 
mozecie, bo pan Gienio z wypozyczalni kaset Jtoneczoy Pardw" zacherowat, to czym prpdzej biegnijcie do sklepu po nowp 
grp z Kalisto Entertainment o sugestywnej nazwie Filth Element... 

CZARNY IWAN 



Recenzje 

pomyslaf o 

oswietleniu wqskich pofek, po ktonych nasz 
samobojca ma skakac jak gorska kozica. Na 

Plusy: 
• Swlelna muzyha 
•nlekiedmgnialajgcy 

klimaclk 

Minusy: 
- skramny syslem 

prowadzenfa posiaoi 
• chora kamera 
• zHyl ciemne lokacle w 
„nocnych” mlsjach 

- brak mulilplaveva 

Ocena: 

5 

37 

Wymatjania: 
: PT33 32 MB RAM WJmitKWS 95/ 
: 98 mx 

Dystrybutar: 
Utt 
tel,[022) 6423155 

Internet: hup //www kalislo.com/lheiifthelement 

spadochroniarza, 
ktory wyskoczyl z 
samolotu bez 
plecaka. Srednio 
przemyslano rowniez 
etapy gry, ktore 
rozgrywajq sip w 
nocy. Ekran, nawet 

przy maksymalnym 
nozjasnieniu i tak 
jest zbyt ciemny, a 
oczywiscie nikt 
Die 

Wyglqd i klimacik lokacji naczej 
was nie zmiazdzy, Ich 
wykonanie przypomina 
bardzo Jedi Knight, chociaz 
efekty swietlne sq 

porzqdniejsze. W sumie 
jest tu cafkiem milo, 

chociaz nie 
rewelacyjnie. 
Atmosferp grzeje 
natomiast swietna 
muzyka, ktorq 
mielismy takze w 
filmie. Niektore 
kawatki autorstwa 
Erica Serry sq 
naprawdp 
wymiatajqce. Chyba 
najciekawszq 

wiadomosc zostawifem jednak na koniec. W Fifth 
Element nie ma opcji multiplayer! Po prostu nie 
ma i juz! Widac nie potrzeba... starczy tego 
grania w sieci! 

Ogolnie gra jest na dobrym poziomie, chociaz 
kilka wymienionych baboli moze powaznie 
zszargac nerwy, Jezeli oglqdaliscie film i bardzo 
warn sip podobal, na pewno z przyjemnosciq 
zasiqdziecie do tej gry (ach! Te digitalizowane 
filmy!)* Dla osob, ktore nie widzialy Fifht Element 
bpdzie to po prostu kolejna gra, moze nie 
rewelacyjna, ale interesujqca. Mimo wszystko 
brak opcji multiplayer jest nieporozumieniem, co 
obniza wartosc giery, 

Producent: _ 
KattSEG EnlBrlalumentAfljJ 

desperacko zrobicie skok do przodu Leeloo 
spadnie na glowp i po zabawie. Krew rowniez 
moze zalac na etapach, w ktorych trzeba 
skakac nad miastem po gzymsach i 
balustradach. Lara Croft mogla w takim 
wypadku spojrzec „wlasnymi oczami", co dla 
gracza oznaczalo, ze moze sip rozejrzec, by 
okreslid dlugosc skoku. Sztywna, beznadziejna 
kamera w 5th Element nie daje takiej 
mozliwosci, a to przypomina przygodp pewnego 

znalezc na podlodze tub ukryte w secret place, 
Paleta mozliwych kombinacji ruchdw dla postaci 
jest jednak trochp za mala. Leeloo 
niejednokrotnie moglaby bezproblemowo 
podciqgnqc sip na rpkach i wejsc na jakies 
pudlo. Niestety takiej opcji nie 
przewidziano, w zamian dajqc jej nogi jak 
sprpzyny w Zaporozcu, co wyglqda o tyle 
smiesznie, ze kobiecina wskakuje na 
dwumetrowe kontenery, jakby skakala na 
skakance. Aparat ruchowy Korbena zdaje 
sip jest uszkodzony. Facet biega jeszcze 
jciko tako, ale bije jak kobieta po szesciu 
porodach i w ciqzy. Poza tym kamera 
pracuje bardzo nierowno, tak wipe 
bardzo czpsto gubimy naszego bohatera, 

: chwila nieuwagi kosztuje zazwyczaj 
zycie. Dodajqc do tego niemoznosc 
rapisania gry w trakeie pokonywania 
etapu, mozecie juz chyba wyobrazic sobie 
katorgp, jaka was czeka. W jednym z 
etapow Leeloo wlazi do windy, ktora 
wiezie jq kilka pipter w gorp. Pomysl ten 
me bylby zly, gdyby nie to, ze dla widza 
dostppne jest tylko ujecie z gory, nie wiemy 
wipe, gdzie wysiqsc (szyb jest ciemny). Jezeli 

pociechp mozecie sobie pooglqdac lokaeje a 
przede wszystkim Leeloo i Korbena. W wypadku 

tego ostatniego nie 
jest to zresztq 
specjalna 
atrakeja, 
natomiast 
Leeloo... to juz inna 
sprawa. Wiadomo jak 
trudno jest oddac w 
grze komputerowej 
naturalny (niekanciasty) 
wyglqd ciala i jego 
ruchdw. W wypadku 
Leeloo udalo sip to^ 
znakomicie i jak 
skomentowal to jeden z 
recenzentow w 

angielskim 
czasopismie: „Leeloo 
elektryzuje widza 
swoim sex appeal, co 
tylko w pewnym 
stopniu udafo sip 

I Larze Croft", 
f Rdwmozinne 

postacie w grze 
wyglqdajq porzqdnie. 

r chocia i ich Al jest 
slabe. Zdarzalo sip, ze 

stalem naprzeciw 
zolnierza Zorga na 

ppkniptym gzymsie, ktdry 
nas rozdzielal. Starczylo, abym 

przesunq sip na krawpdz 
(panopek oczywiscie dublowal te 
ruchy), by po chwili pozbawiony 
instynktu samozachowawczego 
facio stawial nozki za daleko i 
znikal w przepasci. Pomijajqc ten 
fakt, przeciwnikdw w grze jest 
cale multum, poczynajqc od 
policjantdw wyposazonych w 
elektryezne palki, poprzez facetow 
machajqcych nogami, kosmitow z 
wielkimi giwerami, na latajqcych i 
kroczqcych robotach 
skonczywszy. 

Willi 



□cena: 

r Ares Rising 
I B6j Aresa 

Symulatory kosmiczne rozwijej; si; niezwykle 
dynamicznie. Zarowno pod wzgledem komplikacji, 
jak i wizualnej opnawy kolejne produkcje 
zapienaja decti w piersi. Jednoczesnie 
wyrazniejsze stopniowanie trudnosci umozliwia 
zagranie w niemal zwyktq slrzelank; kosmiczne 
jak i wybdr trudnego, jrolesjonolnego" poziomu 
gpy. Takie hity jak Wing Commander: Prophecy 
czy Descent: Freespace, 1-War skazuj; czlowieka 
na slpczenie ppzed monitopem catymi dniami i 
nocamL po pposlu nie mozna si; od nich 
odepwac. Jednoczesnie wspomniane hity stawiaj; 
bapdzo wysoko poprzeczk; dla nastgpnych giep 
tegotypu.Jaksi; okazuje, dla niektdpych 
produkcji nieco za wysoko. 

MasterBoy 

galaktyczne swiaty. Co prawda dzialanie 
urzqdzenia nie jest do konca znane, ale i tak 
posiadanie antefaktu oznacza de facto 
niewyobrazalnq dotqd wladz?. Jak to zwykle 
bywa, ten tok rozumowania charakteryzuje nie 
tylko rzqdy planet, ale i wszelkiego rodzaju 

jak i wizualnie (pomieszczenia bazy to 
jednoczesnie pulpity opcji]. Oznacza to, ze 
Marlowe przyjmuje po prostu kolejne zlecenia, 
ktore pojawiajq mu si? na komputerze. Mozemy 
wi?c wtasciwie ignorowac gldwnq misj?, 
wykonujqc zadania poboczne. Oczywiscie wiqze 

si? to ze sporymi profitami. 
Za gotowk? b?dzie’mozna 
zakupic wi?kszy statek, 
lepszq brori i mas? 

dodatkowego sprz?tu. 
Marlowe moze caly czas 
trzymac r?k? na pulsie 
zdarzeri, czytajqc 
regularnie newsy, ktore - 
pojawiajq si? w 
systematycznie 
dostarczanych biuletynach, 
Mimo ze jest to niekiedy 
dose nuzqca ezynnose, 
warto jednak przeglqdac 
.pras?11, poniewaz cz?sto 
zdarzajq si? informaeje, 
ktore mozna pozniej 
wykorzystac [np. bunt 
gornikdw na planecieX 
spowodujetam 
automatyezne podrozenie i 

zapotrzebo- 
wanie na 
wydobywany 
przez 
gdrnikow 
surowiec). 
Wi?kszosc 
misji to 

standardowe zadania. Konwoj, zniszczenie 
wrogiej bazy, transport waznych osobistosci lub 
materiatdw, misje ratunkowe. Kazde zadanie 
jest jednak przemydlane i opracowane z wielkq 
drobiazgowosciq. Dobrze rdwniez, ze Marlowe 
moze skorzystac z porad „ przyjaciot”, ktore 
otrzymuje za pomocq poczty internetowej... o 
przepraszam... to jest galaktycznej. 

Gr? standardowo rozpoczynajq misje 
treningowe, w trakeie ktdrych zapoznamy si? z 
obslugq statku kosmieznego, systemem 
kierowania, broniq. W Ares Rising przyjdzie nam 
kierowac szescioma odmiennymi jednostkami 
(scoutem, dwoma mysliweami i trzema 
bombowcami). Co ciekawe, mozna nawet 
odczuc pewnq rdznic? w prowadzeniu 

res Rising to kolejne gra 
przynalezqca do rodziny 
symulatordw kosmicznych. Imagine 
Studios juz od dluzszego czasu 
kokietowalo graezy zapowiedziami 

ktdra mi ala 
spowodowac gl?bokq niech?c do swiatla 
slonecznego i poczucie spetnienia w kosmieznej 
pustce. „Z pewnq takq niesmiatosciq11 odpalilem 
wi?c gr? i podkr?citem potenejometr gtosnikow. 
Po chwili na ekranie pojawito si? niewielkie 
okienko, w ktorym zakwitfo intro. Dzi?ki niemu 
powoli wnikamy w historic, ktora si? wydarzy i 
b?dzie naszym udzialem... Marlowe to facet, 
dla ktorego kosmos jest swojskim oceanem, po 
ktorym zegluje swoim wystuzonym statkiem. 
Kiedy przybyl do systemu slonecznego Anayed i 
dostal propozyej? nieztej pracy oraz gwarancj? 
na duzq gotowk?, od razu na niq przystal. Nie 
wiedzial jednak, ze praca u Heleny Carstairs, 
prawej r?ki tworcy i glowy galaktycznego 
koncernu IPEC Radivica Karadescu, spowoduje 
w jego zyciu takie perturbaeje, Okazuje si?, ze 
Marlowe b?dzie musiat konwojowac niezwykle 
cenny ladunek. Artefakt pozostawiony przez 
kosmitdw i nazwany Omicron Device jest 
bowiem zrodtem niewyobrazalnej energii, ktorej 
deficyt jak zawsze odczuwajq wszystkie 

Skomplikowana 
sytuaeja polityezna 
to tto do dzialan 
Marlowe'a. Zanim 
wyruszy, musi jednak 
dokfadnie zapoznac 
si? z bazq, 
dost?pnym 
uzbrojeniem, 
rodzajem statkow i 
planem kolejnych 
misji. Te 
zorganizowane sq 
niemal identyeznie 
jak w Privatterze 2 i 
to zarowno pod 
wzgl?dem struktury, 

ugrupowania 
i zwiqzki 
terrory- 
styezne. 
Zqdania 
kolejnych 
planet, by 
udost?pnic 
im Omicron 
prowadzq 
wprost do 
wojny. Nikt 
nie 

spodziewa si? rdwniez, ze tworcy artefaktu 
mogq nagle pojawic si? jako kolejny uezestnik 

gry- 

Numer11/98 



39 Recenzje 

Producent: 
IMAGlNFSrUCiOS 

Wymagania; 
P133, 16 MB. SVGA, 

Internet: Jino/Aww aresr 

Dystrybutor: 
mmt STUOips 

tsirKj.corri 

opancerzonyi 
niezbyt szybki, 
wystarczy jednak 
do pierwszych 
zadan. Jego 
uzbrojenie na 
pewno nitf pozwoli 

poszczegolnych 
statkow. 
Oczywiscie majq 
one takze 
odmienne 
uzbrojenie, 
szybkosci, roznig 
si? zwrotnoscig. 
Pulpity 
poszczegolnych 
statkow majg inny 
wyglgd i nieco 
zmodyfikowany 
uktad Nzegarbw". 
Szkoda, ze nie 
mozna 
samodzielnie 
ustalic ustawienia 
tych wskaznikow 
na ekranie, 
chociaz mozliwosc 
wyboru trzech 
dowolnych 
rodzajow widoku 
pulpitu 
sterowniczego 
powinna 
zminimalizowac 
dyskomfort. Gr? 
rozpoczynamy 
niewielkim 
statkiem 
zwiadowczym 
The SC-15 Lynx, 
ktory mimo ze 
stabo 

na rownorz?dng 
walk? z kilkoma 
przeciwnikami, 
dlatego tez trzeba 
starac si? jak 
najszybciej zmienic 
Mwdz". 
Przeciwnicy 
bowiem dysponujq 
tak groznymi 
zabawkami jak 
missiles, beam 
weapon, 
torpedos, mass cannons. Oczywiscie za 
odpowiednig ilosc kredytdw Marlowe rowniez 
b?dzie mogl zakupic odpowiednie „wykalaczki" 
Brori jest jednak stosunkowo dnoga i 
wyposazenie ci?zkiego bombowca klasy The 
IPEC T-12 Puma wymaga sporych nakladow. 

Osobng sprawq pozostaje graficzna strona 
projektu. Mimo ze Ares Rising obsluguje 
akcelerator graficzny, nie mozna powiedziec, 
ze wizualnie zachwyca. Na pewno nie bez 
znaczenia jest tu prezentacja kabiny pilota w 
postaci zwyktych bitmap [w Wing 
Commanderze IV byt to obiekt wektorowy], 

dlatego najlepiej jq wylqczyc. Rowniez 
stylistyka poszczegolnych statkow nie robi 
wielkiego wrazenia, a efekty eksplozji sq po 
prostu stabe. Dobrze chociaz, ze HUD, czyli 
poczciwy wyswietlacz przezierny zostaf 
dopracowany i prezentuje si? calkiem 
porzqdnie zarowno od strony graficznej, jak i 
funkcjonalnie. Zupetnie blado wypada rowniez 
muzyka, po odsluchaniu ktorej odnioslem 
wrazenie, ze jest to plik w formacie midi 
wykonany przez mojego mlodszego brata. Nie 

pomyslano takze o 
czyms tak oczywistym 
jak komendy tnp. dla 
wsparcia), ktorych 
moglibysmy postuchac w 
intercomie. Dzwi?k jest 
w kazdym razie 
najstabszq strong Ares 
Rising. 

Przy tych wszystkich 
niedociqgni?ciach, gra 
ma jednak swoj klimacik, 
a zabawa jest catkiem 
mila. Mimo ze nie ma 
takiego dreszczyku 
emocji, jak to bylo 

chocby w wypadku 1-War, Ares Rising wymac 
od gracza sporej koncentracji i petnego 
poswiecenia, by ukonczyc gr?. Wlasnie to, w 
polqczeniu ze swietnq grq w multiplay'u, 
podnosi nieco koncowq ocen?. Czy warto wi? 
zainteresowac si? tym tytulem? Na pewno! 

maam 
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flz slrach siggac mySIg w przysztosc ■ w przygotowaniu jesl tyle 
rozmaifych slioolerow.. I ktoz to wszyslko zracenzuje?! No nie, bez 
przesaily - jesl chlodno! Nie da sig uliryc jednak - spore nas czeka 
strzelaeia w nadchodzgcycb miesigcach. Go ciekawe: w wigbszosci 
przypadkdw bgdg to gry rewolucyjno-rewelacyjne (choc w wiakszosci 
przypadkow oparle na engine Unreal, co z pierwszym - jewolucja" 
wprawdzie odrobing sig ktoci, z drugim jednak - jewelacja" pnzostaje 
w najscislejszej zgodzie), ALE!... Ale niech sig zadne wrogie sily nie 
lodzg: co jak co, ale na dodatki do Quake (w tyoi przypadku: „dwojki") 
zawsze znajdzie sig na naszycb lamach miejsce! No, oczywiscie tylko 
wledy, gdy rygorystyczne testy danej propozycji wydanej pod znahiem 
dwukrolnie przekreslonego Q potwierdza jedyny odpowiadajacy nam, Ij. 
cholernie wysoki, poziom icb jakosci. W przeciwnym wypadku - sorry, 
stary, no bonus! Zycie jest brutalne! Hm, czy po tak wymownym wslgpie 
trzeba dodawac, ze Ground Zero - drugi z oficjalnych, 
..activisionowycb" mission packow, stworzony przez Rogue 
Entertainment, wypatfl podczas procedury odsiewajacej ziarna od plew 
cn najmniej zadowalajp?... 

_ Gem.ini Jakotfti i brutal nose - to d m slouva ze 
wst?pu, jakie powinni&rie zachowafi 

w parnitjei. To wla^nia one bowiem 

stanowiq kwintesenc^ cefej recenzjif 

Obszerne i - trzeba przyznad - mocno 

nieprecyzyjne pojqcia, nieprawdaz? Uscislijmy je 

zatem. Brutalnosc? Zrozumiafa. Za jakosc zas 

odpowiada w wypadku Ground Zero - juz padta 

ta nazwa - Rogue Entertainment, czyli grupa, 

ktora miewafa juz do czynienia z produktami 

tego typu! Dwa przykfady: antyezny juz niemal, 

lecz mimo uplywu czasu wciqz oryginalny Strife 

[udana kompilaeja shooterka i gry role playing] 

oraz mission pack (rowniez drugi - omen?) do 

Quake - Dissolution of Eternity. Czy tytufy te 

poruszajq jakies czufe nutki?! Ci, u ktorych 

otworzyla sie odpowiednia klapka w mozgu 

wiedzq juz czego oczekiwac - mianowicie: 

fantastyeznej zabawy! Nie da siq ukryc bowiem, 

ze co jak co, ale pomysly to Oni zawsze mieli 

znakomite! Tylko z realizacjq jakby nie zawsze... 

Ale nie tym razem! W przypadku Ground Zero 

bowiem przeszli nie tylko samych siebie, ale i 

wszystkich innych tworedw ..cusiow”, 

sktadajqcych siq na ogromnq rodzinq Quake II! 

Innymi slowy: sq najlepsi! Dawno juz bowiem nie 

widzialem tak swietnego designe’u poziomow, 

tak kapitalnie zaprojektowanej i wywazonej 

broni, tak przemyslnie wykoncypowanych 

• £, I 

V_N 

v 

przeciwnikow, wreszeie tak wielu skutecznych 

(czasem wrqcz smiertelnie) dodatkow - power- 

up'ow (czyli - po naszemu - ..swietlikdw”]! 

Slowa bez pokrycia?! Eee - skqd ta nieiadna 

mysl! Zresztq - czytajcie dalej; zobaezyeie! 

Ano wtasnie - designe poziomow. Uaaah! 

Ogromne, niesamowicie ciekawe, utrzymane w 

klasycznym dla ..dwojeczki" techno- 

industrialnym klimacie! Slowem: re-we-la-cyj- 

ne! Nie lepsze jednak od tych z Unreal :)). 

Prawdziwie imponujqca jest - jak na dodatek - 

ich liezba! Okrqgfe pi^tnascie dokladnie i 

calkowicie nowych - dajqcych wglqd w nieznany 

dotychczas wymiar miast Stroggow - poziomow 

w kampanii, oraz cale 14 map 

deatchmatchowych. Co do tych ostatnich jedno 

zastrzezonko, ktore dla wielu (tych 

dysponujqcych sztywnym Iqczem) moze bye 

jedynie zaletq - otoz: sq OGROMNE! Doprawdy 

przy grze w kilka zaledwie osdb (w lokalnej) 

ci?zko siq zlokalizowac,, A co to za walka bez 

przeciwnikow?! Aha - jeszcze jedno - zaistnial 

zupetnie nowy tryb multiplaya! Jest to cos w 

stylu unrealowego King of the Hill - fragi lecq 

nie tylko za pracowite eliminowanie zwyczajnych 

przeciwnikow, ale i za „strqcenie" Tag'a, 

ktorego aktualny kurs to: piqc killsow plus 

niespodzianka! No no! 

Ksi^ga broni i „potworzy'\ . i tak zwyklo siq je 

zestawiac ;). Te nowe to: - uwaga! - Pila 

lancuchowa!! Nareszcie! Jak za czasow 

starego, dobrego Doom II! ...And let the 

slaughter begin! Kolejne - nie mniej 

spektakularne, acz bardziej - rzekfbym - „do 

przewidzenia’1: ETF Rifle (cos w stylu nailguna z 

„jedynki"), Prox Gun - no, tu muszq siq 

rozwinqc: wystrzeliwuje fantastyeznie i 

smiertelnie efektywne miny wykrywajqce ruch! 

Zabawka wr?cz idealna do pulapkowania (i 

bezsprzecznie najlepsza przeciw... bleee!: 

pajqkopodobnym Stalkerom!]. I - the last but 

not least - Plasma Beam; cudenko 

wystrzeliwujqce strumien czystej... hm - 

energii? Ale, ale! To jeszcze nie koniec - do 

broni (sprawdzajqcej siq wprawdzie jedynie w 

defensywie, ale zawsze!) zaliezye mozna (i 

trzeba!) rowniez cos, co nazwane zostalo Tesla 

Mine. Po jej uaktywnieniu przez chwil kilka 

tworzyc ona bqdzie obszar, wewnqtrz ktorego 

kazdy przeciwnik, ba! - kazdy obiekt (wi?c i 

wraza rakieta) traktowany bqdzie duzej mocy i 

co wazniejsze: ciqglym, ladunkiem elektrycznym. 
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Spojrzcie zresztq na screeny - powinien bye 

widoezny Daedalus, ktoremu, widac, gorejeo 

roztapia skrzydelka! 

No, teraz Cl zLI! Po kolei jesli mozna - nie pchac 

si? jeden przez drugiego! Najpierw najmniejsi! 

No! Turret (dzialko straznicze - wiadomo o co 

mu chodzi; istniejq trzy odmiany - wyposazona 

w blaster, kar-masz i wyrzutni? rakieth 

Nast?pny prosz?: aaa - Stalker - 

pajgkopodobna, mordereza ohyda! Z dala sieje z 

blasterow, w zwarciu korzysta ze stalowych 

ostrzy! Uwaga: spryciarz z niego - wyprzedza 

strzaly, uskakujqc w razie potrzeby na strop! 

Numer trzeci: pan Medic Commander! 

Usprawniona wersja znanego juz nam 

przyjemniaczka! Nic dodac, nic ujqc! Kolejka, 

drogi panie, a pan tak w powietrzu? Oto 

Daedalus - „tatus" Icarusa. Srodki ofensywne: 

blastery na ramionach; srodki defensywne: 

Power Screen (tareza energetyezna). 

Sympatyczny nawet... jednak: dose 

sympatyezny :)], I wreszeie latajqca zgroza - 

Carrier! Przyznaj?, ze jedynym sposobem nan 

jest... unikanie go za wszelkq cen?! Nie dose 

bowiem, ze jest twardy niezym kowadio, nie 

dose, ze wyposazony jak, bez mala, nasz heros 

[dwa karabiny, Railgun i w dodatku granatnik), 

to jeszcze przywotuje na pole konfrontaeji 

poglqdow silne argumenty w postaci Flyerow 

[jakby me byfo: nazwa - lotniskowiec - 

zobowiqzuje). Wspomnialem choc stowem, ze 

lata? Nie?! Wi?c: 

LATA! Dczywiscie 

pozostajq jeszcze Cl 

NAJWIEKSI: 

Strazniczka i Queen- 

bitch (pozostawi? to 

w wersji oryginalnej, 

tak na wszelki 

wypadek ;)], ale niech 

to b?dzie dla naszego 

zolnierzyka 

niespodzianka! 

Kilkanascie zdan 

powyzej na papier 

spadlo okreslenie 

..swietlik". Teraz zas 

dopiero 

spostrzeglem, 

ze - jako ze 

pochodzi ono z 

zamierzchlych 

czasow 

bezwzgl?dnej 

i przez nikogo 

me 

kwestionowanej 

dominaeji 

Quake (tarn, "" t 
po znaleziemu 

takiego bonusika rzeczywiscie si? swiecilo) - nie 

bardzo pasuje do aktualnej sytuacji! W tej 

bowiem chwili efekty ich dzialania s? na tyle 

zroznicowane, ze juz me zawsze nasz heros 

samodzielme musi swiecic oczami! No i swietnie 

- lecimy z koksem Ekoksami?) - oto przeglqd 

tych nowych: Double Damage [pol Quada ;)], IR 

Gogles (gogle na podezerwien), Defender 

Sphere tkula lewitujqca nad glow? naszego 

dzielnego marine; atakuje przeciwnika i zarazem 

..spotawia" obrazenia zadawane przezen 

zadawane] Mafo? Coz - tyle nowego w single 

player - co z deathmatchem?! Prosz?: 

Vengeance Sphere (efekt jak wyzej, plus 

niewielka niespodzianka dla tego. ktory odwazyl 

si? sprowadzic nas do ewiartki zdrowia! - he 

he!], Hunter Sphere (oezko wypatrujqce i 

eliminujqce bez cienia litosci nierozsqdnych - 

czyli wszystkich oprdez nas]. Anti-matter Bomb 

poilontw (15114) 

przydatne znaldiu;] 

(nazwa mowi sama za siebie], i wreszeie 

Doppelganger (hm, jak HoloDuke, tyle tylko, ze, 

no... sporo lepszy!). No i...?! Idee, ktore jakby 

znane sg skqdinqd? A coz to za roznica? 

Przeciez i tak chodzi o to, by si? dobrze bawic! 

No i coz o tym wszystkim sqdzicie? Niezle? 

Catkiem dobrze? Dobrze? Swietnie? 

Doskonale?! Otoz to: wlasnie, doskonale! To 

okreslenie najlepiej pasuje do ogolnego obrazu 

Quake II Mission Pack (2J: Ground Zero! Gra 

si? bowiem wysmienicie! I to niezaleznie od 

tego, czy samotnie, czy z (niejprzyjaciofmi! Czy 

warto wi?c wydac tych kilkadziesigt (obawiam 

si?, ze nieco wi?cej...) zlotych, jakich 

niewqtpliwie zazgdajg od nas - biednych graezy 

- okrutni sprzedawey? Alez oczywiscie - TAK! 

Bez chwili namyslu! ■ 
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■iglepsza? Studiujqc 
znatezc 

42 

przyj^lem wiedci, ze Westwood 
posts rrowita odkurzyb troch? 

wsptitczesne 
■kosmetycznie tytul z 
na ,.Gune 20GCT 

No tek. Klasyczny Ej|?d - facet, 
ktdry dyskutuje na temat swo'fch 
zainteresowari, z gory zaktada, I 
ze wszyscy wiedzg, o co chodzi. 
Niektorzy z czytelnikow z A - 
pewnosci? zielonego poj?C!afnie;: ; 
maj?, co to takiego t-a Diuna'(na 

Posrednio prdbujq oni udowodnic lez przewagg 

Westwood oad Blizzard i na odwrot. 

rzyznam si? szczerze, ze zawsze 
bawily mnie te dyskusje, gdyz 
nigdy jakos nie uwzgl?dniano w 
nich Dune 2. A to wlasnie ten 
program jest prekursorem 
wszystkich RTS-ow. Tutaj po raz 

pierwszy wprowadzono walk? w czasie 
rzeczywistym i pokazano, ze strategia wcale nie 
musi wyglgdac sterylnie. Przeciwnie, w tamtych 
czasach gra posiadafa swietng, kolorow? 
grafik?. Dopiero potem ukazal si? Warcraft, na 
amen juz umieszczajqc na rynku kategori? gier 
okreslan? mianem Real Time Strategy. 

Czas ptynqt naprzod - pojawialy si? coraz to 
nowsze RTS-y, ktore przescigafy si? w 
olsniewaniu jeszcze lepsz? grafik? i dzwi?kiem 
(gdyz smiem twierdzic, ze w kwestii Al nie 
zmieniio si? wiele). Diuna ust?pila pola innym 
tytulom, jednakze utrwalifa mi si? jako jedna z 
najlepszych gier, w jakie kiedykolwiek gralem. 
Dlatego tez ze szczegolnym entuzjazmem 

stos z 
ignorantami!). 

Spiesz? wi?c z 
wyjasnieniami. Powiesc 

Diuna ukazala si? w 1965 roku. 
Wsrod fanow S-F szybko stata si? 

powiesci? kultow?, z autora zas 
(Franka Herberts), a by! ci on 

jednym z wielu pisz?cych do tej 
pory S-F - ani lepiej, ani 
gorzej, uczynila w koncu 
jednego z najbogatszych 
pisarzy w Stanach (pierwsza 
milionowa zaliczka to wlasnie 
Herbert!). Sam czytalem j? 

w siodmej lub osmej klasie 
podstawowki (na przekor 

swojej 
polonistce, 

ktora szturmowala Baczynskim i innymi, za 
przeproszeniem, pierdotami) i dose mgliscie 
pami?tam juz cal? intryg?, W duzym skrocie, 
akeja rozgrywa si? gdzies okolo roku 10.000. 
Podroze mi?dzygwiezdne s? mozliwe dzi?ki 
Przyprawie - substaneji, ktora u zazywaj?cych j? 
wywofuje rozne mistyezne efekty. Przyprawa 
wyst?puje tylko na jednej planecie - pustynnej 
Diunie, Diuna do tej pory byla zarz?dzana przez 
okrutny rod Harkonnenow, zamieszkuj?cych 
planet? Giedi Prime. Teraz jednak imperator 
Szaddam IV postanowil przekazac j? rodowi 
Atrydow z planety Kaladan. Rzecz jasna, 
Harkonnenowie nie mieli zamiaru oddawac bez 
walki swoich wplywow, inteneje imperatora 
okazaly si? dose zdradzieckie, zas do gry 
wl?czyli si? tez rodowici mieszkancy Diuny, 
twardziele nad twardzielami - Fremeni. Taki 
skrot ksi?zki liczqcej cos okolo czterystu stron 
brzmi moze banalnie, jednakze tym, ktorzy do 
tej pory jej nie czytali, a lubi? fantastyk?, 
polecam j? gor?co, Nalezy tez wspomniec, ze 
Herbert nie poprzestal na jednym tomie - 
powstawaly kolejne powiesci rozrastajgcego si? 
niepowstrzymanie cyklu: Mesjasz Diuny, Dzieci 

^Diuny, Heretycy Diuny, Bog Imperator Diuny i 
Diuna: Kapitularz. Powodzenie tej serii 
oczywiscie nie moglo nie zwrdcic na siebie 
uwagi Hollywood i w fabryce snow powstal w 
koncu film ..Diuna", w rezyserii Davida Lyncha. 
Roznie mowiono o tym przedsi?wzi?ciu, fani 
ksi?zki twierdzili, ze przeslanie powiesci zostalo 
splycone, mnie osobiscie bardzo si? podobal. W 
jednej z rdl zagral nawet popularny owczesnie 
piosenkarz Sting... ale poza lieznymi konwentami 
fanow S-F, gdzie przez kilka lat by! obowi?zkow? 
pozyej?, film nie odniosl sukcesu, mimo ze 
niektore sceny zaplanowano z duzym 
rozmachem. * 

Az przyszla era gier komputerowych. Tworcy 
oczywiscie nie mogli zrezygnowac z takiej gratki 
i wzi?li si? za temat post?kuj?c z uciechy, I tak 
pojawila si? „Dune”. Byla to w zasadzie gra 
strategiezno-przygodowa firmy Westwood, w 
ktorej animuj?c postac Paula Atrydy trzeba bylo 
przeci?gn?c na swoj? stron? plemiona 
mieszkanedw pustynnych siezy, Freemenow, i 
przy ich pomocy odbic planet? z lap wstr?tnych 
Harkonnenow. Jakis czas potem panowie z 
Westwood postanowili jeszcze raz wykorzystac 
dzielo Herberta, stwarzajgc „Dune 2". 0 ile 
pierwsza gra bardziej dokladnie odwzorowywafa 
realia swiata stworzonego przez Herberts, w 
drugiej postawiono raezej na widowiskowosc 
rozgrywki. I\la poczekaniu wymyslono trzeci rod 
- Ordosow, zas fabul? mocno splycono. Otoz w 
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rakietowa, lekkie i cigzkie czofgi, wyrzutnie 
rakiet. Jednym stowem - nic nowego. Jak to tez 
bywa, kazdy z rodow posiada jakgs specyficzng 
jednostk^, I tak, Harkonneni dysponujg 
dwulufowym czofgiem, Devastatorem, ktory 

Na dole po lewej: 
Czy nie przypomlna to Warn 

czegos Mm znanegu? 

Kiedy juz dokonasz wyboru, rozpoczyna si? 
pbawa. Pierwsze wrazenia - ..chtopaki, ktos 
przeniosl Red Alert na pustyni?!", Uwaga ta 
dotyczy, rzecz jasna, grafiki, Otoz Westwood nie 
wysilil si? zbytnio i przeniosl zywcem design 
wyzej wspomnianej gry do opisywanej, 
wprowadzajgc jedynie drobne, kosmetyczne 
zmiany. Szczerze mowigc, majqc na uwadze 
zwiastuny dotyczgce ..Tiberian Sun", z ktorych 

% 

9 rowniez sprytng umie 
autodestrukcji, powoduj^ sporezmiciem w 
najblfzszym otoczeniu, Atrydzi majg swojep 
Sonic Tanka, ktdry zamiast standardcweyo 
tote ma na wyposazemu generator 
skon centre wan ej fall dfwi^kowaj/mordereze} 
tita piechoty, a troche mh&j sMetoa} m 
pojazdy opancerzone. Ordp$;a$3 mab 
zmodyfikowang wyrzu^Kkjetj kt6rs immt 
konwencjonalnej rakiety VNystrzeliwuje gaz, 
powodujgcy, ze trafkma jedhostka tymezasowo 
przechodzi pod twoja rozkazy. W dwtich 
ostatnich misj&ch masz tez mozliwodc 
zbudowfinte pstecu. Po jego postawieniu kazdy z 
roddw zyskuje dodatkowg opcj?: Harkonnenowie 
mogg odpalic raz na jakid czas pocisk R?ka 
Smierci [jego sita zostata znaezgeg zredukowana 
w stosunku do odpowiednika z (1Dune 2"], 
Atrydzi mogg wezwab na pomoc Fremenow 
[marna to pomoc), zas Ordosi - wyslad 
sabotazyst?. 

A wi?c nie wprowadzono zadnych zmian w 
stosunku do pierwowzoru. Programistom nie 
chcialo si? wymyslic ani jednej nowej jednostki. 
No, moze z wyjgtkiem inzyniera przejmujgcego 
budynki przeciwnika (czego w „Dune 2 nie bylo), 
faktu, ze mozna reperowac budynki, i 
ograniczenia mozliwosci manewru ze wzglgdu na 
uksztaltowanie terenu (w „Dune 2” by! on 
calkowicie plaski). Wspomnijmy dla scislosci, ze 
w grze pojawia si? jeszcze jedna nowa jednostka 
- niejaki thumper (piechociarz wabigey czerwie), 
dostgpny w multiplayerze. No wlasnie - 
wprowadzono tez tryb multipalyer (ktorego nie 
b?d? tu szerzej opisywal, gdyz jest identyezny 
jak w „Red Alert”). Jednak sg to innowacje 
tylko w stosunku do „Dune 2", a nie 
najnowszych gier, w 
ktorych sg to 
mozliwosci stare 
jak swiat 
[RTS-ow). 

liHHn 

grze imperator aglasze sezoh otwarty m 
zdobywanie Diuny. Ktory i trzech roddw, 
niezaleznie od uzytych drodkdw, podbije calg 
planet?, otrzyma jg w uzytkowanie. 

wynikB, ze grafika ulegnie p□prawisnJu m to) 
linii, zawiodiern bardzp na ,Dune 2000” 
Moja wymareona gierka zafczyoala stopniowo 
zamieniat $1? vv dpit pospclitego RTS^a. 

Teraz, kiedy juz wszyscy z grubsza wiedzg, co 
jest grane, mozemy przejsc do wlascjwego | 
opisu. Jako ze nie wyobrazam sobie, iz mozmByf 
recenzowac t? gr? bez odwolywania si? doj 
pierwowzoru, czytelnicy, ktorzy mielifzmim'tio 
czynienia b?dg na uprzywilejowanych pozycjachj 

Na poczgtek wprowadzenie. „Dune 2" 
zajmowala cztery dyskietki 1,2Mb i do tej pory 
rjemi?tam, jak spadlem z.krzesta, kiedy odpalilem 
jq na Sound Blasterze i uslyszatem pierwsze 
ciialogi z intro, Totez kiedy uruchomifem 
opisywang tu gr?, mdj entuzjazm przeszedl w 
zdumienie, a nast?pnie umiarkowany niesmak. 
Otoz, intro jest,., identyezne jak w 
pierwowzorze. No, moze nie identyezne. Rzecz 
jasna, grafika zostala znaeznie polepszona, 
jednakze kolejne kadry i tresc pozostafy nie 
zmienione. Troch? mnie to zdziwilo, gdyz 
ocaskiwalem jakichs innowaeji. A kiedy 
usiyszalem narratork?, troch? mnie zemdlilo. 
Lurizie. przeciez tamta byfa o niebo lepsza! Jej 
gfOB i intonaeja byly bajeezne, zas ta wymawia 
kwestie tak, jakby gonil jg ktos z dubeltowkg. 

Po odnotowenio teyo faktu zaczglem bmttf 
dalej. Jak to w tegotypu grach bywa, w 
poczgtkowych misjach twoje zadanie polega na 
zebraniu okreslonej liezby przyprawy, zas 
dost?pne:'jednostki nie grzeszg 
zaawanso'waniem technicznym. I tak, do naszej 

•dyspozycji oddane zostaly lekkie oddzialy 
piechoty i lekkie pojazdy',izyviadowcze. W miar? 
rozwoju rozgrywki pojawiajg si? coraz to 
skuteezniejsze narzgdzia destrukcji - piechota 

Zaczynajgc wlasciwg rozgrywk?, wybierasz, 
ktdrym z rodow bgdziesz kierowaf. Pomijajgc 
uparycjf i kwestie moraine, Harkonneni 
pnsiadajg najbardziej smiercionosny arsenal, 
Atrydzi sg posrodku, zas Ordosi dysponujg 
najsfabszymi zabawkami. Kazda z ras posiada 
ftientata - doradc?, ktory przekazuje nam 
zadania dotyezgee konkretnej misji, a takze 
omawia nowosci techniczne. Tu ciekawostka 
dotyezgea aktorow - w grze mentata Atrydow 
gra John Rhys-Davies, znany tez swiatkowi 
komputerowemu jako Paladine z „Wing 
Commandera". 
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Ddd^iai U fcogo Pancerz Energis Koszt 

UlikMftf U wszystkiofi^ 1 600 50 
trooper* U wszystkroH1 Infantry 90 
Engineer U wszystkich Infantry 500 400 
Thumper 
Sardaukar 

U wszystkich Infantry 375 200 
Imperium Infantry 1000 120 

Freman Ik Atrvdzi 
’* Dfdosi 

Infantry 700 NIC 
Saboteur Infantry 400 ^ NIC 
Harvester U ws2ysUucfi Moony 4500 1200 
Trike Atr, fi Hark, Brak 900 300 
Raider Ordost Brek 1000 350 
Quad U wszystkich mm 1100 400 
Atr. Combat Tank Atrydzi Mocny 2100 700 
Hark. Combat Tank Harkonneni Mocny 2700 700 
Ord. Combat Tank Ordosi Mocny 1800 700 
MCV U wszystkich Lekki 4500 2000 
Missile Tank Atr. & Hark. Brak 1300 900 
Siege Tank U wszystkich Lekki 1200 700 
Sonic Tank Atrydzi Lekki 3000 1000 
Devastator Tank ‘ Harkonneni Mocny 5000 1050 
Deviator Ordosi Brak 1100 1000 
Carryall U wszystkich Lekki 4800 1100 
Ornithopter Atrydzi Lekki 900 NIC 

- koszt jest zalezny od stopnia trudnosci gry 

wyst?puje rowniez tutaj, mentat 
Harkonnenow tez wyglqda bardzo 
znajomo [pewnosci jednak nie mam), 
a takze niebieskooka Fremenka w 
filtrfraku [hermetyku). Pojawiajq si? 
tez Bene Gesserit tdlaczego tylko w 
filmikach!). Na ogromne uznanie 
zasfuguje muzyka - juz w „Dune 2" w 
pale si? nie miescilo, jak wspaniatq 
muzyk? autorzy upchn?li na siedmiu 
megsach, teraz 

Mmim ten, kto tfzytaT kslqzk?) pomySfi, co 
mogfi BtworzyC panowie z Westwood, mogpcy 
czerpad gar^ctami z (Iziefa Herbert?, 
Najrdzniejsze nowe jednostkL jak wielgacbne 
Rebate Uostafy okielznane przez Fremendw, 
ktdrzy uzywali rch jako wierzchowcPw, czego 
wi?c wezwani przylazq na piechot??), odzialy . 
Frementiw przeksztaicajqcych pustynne tereny 
w bo gate oazy ted stanowiloby dwietny manewr 
pQZbawiejqcy przeciwnika Przyprawy], 
wpmwedzenie wqtku mistyeznego tzakon zeriski 
Bene Gesserid, urozmaicenie grafiki, 
zrtizmeowanie charaktertiw misji, 

Nie zrozumeie mnie £le - gdyby ta gra pojawila 
si? przed ..Red Alertem", pewnie to ona 
zebrafaby jego laury, gdyz pod wzglqdem 
wykonania wcale mu nie ustqpuje, a miejscami 
nawet przewyzsza. Jednakze, niestety, czas 
plynie naprzod, a ..Dune 2000" nie wprowadza 
niczego nowego do gatunku (z wyjqtkiem 
czerwi, ktore prdbujq pozred twoje zniwiarki i 
inne jednostki stojqce na piachu). Jest ona 
propozycjq godnq uwagi raezej tylko dla fanow 
ksiqzki, filmu i cz?sci poprzedniej (chociaz 
przyznac trzeba, ze w takiej roli sprawdza si? 
dose dobrze], tudziez dla maniakalnych 
kolekcjonerow wszystkich gierek tego gatunku 
ta tacy tez si? zdarzajq]. Nie nalezy spodziewac 
si? natomiast, ze przyciqgnie ona kogos nie ze 
wzgl?du na sentymenty, tylko na samq 
rozgrywk? (chyba ze ow ktos dostrzeze jej 
osobisty czar], Szkoda, wielka szkoda, gdyz 
teraz haslo Diuna przez mniej doswiadczonych 
graezy moze bye kojarzone nie z 
prekursorstwem w gatunku RTS-ow, a z 
matpowaniem „Red Alerta". 

RS.: Ludzie, ktorzy nie mieli wczesniej do 
czynienia z cyklem „Diuna" mogq odjqc sobie 
jeden punkt od oceny koncowej. ■ 

-filmy tez OK 
• no i jest multiplayer 

Minjlfey: 
•jest to remake „po 

najmniejszej linii 
oporu”; brah tu 
innowacjf 

♦opiflez podrasowania 
gralihi - prahlycznie zero 
istotnycli zmian 

- w sumie standardowy 
RTS 

•ziiuzej climury maty 
deszci 

Ocena: 

~7 

Na ukamienowanie (lub udyskietkowanie) 
zasluguje tez ten, co wymyslal charakter misji. 
Raz, ze teoretyeznie sq one zmienione w 
stosunku do oryginalu tjakos tego nie 
zauwazylem). Dwa - zadnego urozmaicenia. Cel 
kazdej z nich mozna scharakteryzowac sfowami 
„wyrznij wszystkich". W grze nie wyst?puje 
zadna misja, w ktorej nie mamy bazy i musimy 
cos osiqgnqc okreslonymi silami. 

Dla oddania sprawiedliwosci nalezy tez wymienic 
pozytywne strony nowej wersji... Filmiki 
pojawiajqce si? w przerwach mi?dzy kofejnymi 
misjami sugerujq duzq inspiracj? filmem. 
Mroczna atmosfera, budynki, kostiumy, a nawet 
aktorzy - facet grajqcy imperatora w filmie 

Wymagania: 
P-SHJ. 1C Mb ftnm SVGA. 

Producer^: 
WumdTEiwu wile Arts 

Dystrybutor: 
n 
leLMj 

Internet: h’tlp//^v™f.tIuneMK),C' 

zas stala si? 
ona jeszcze 
lepsza, czerpie 
tez duzymi 
garsciami z 

soundtracku do filmu. Ma 
bye ona dost?pna osobno 
na kompaktach w formacie 
audio. Z drobniejszyeh 
plusikdw nalezy przyznac, 
ze wyglqd jednostek 
piechoty pasuje swietnie. 

Koniec koricow, zawiodlem 
si?. Serce mi si? krajato, 
kiedy gr?, ktora byla mojq 
gwiazdq przewodniq od 
czasu, gdy pojawity si? 
zapowiedzi, musialem 
brutalnie zjechac. Tak dfugo 
oczekiwana, zapowiadana 
na genialnq i jedynq, „Dune 
2000" okazala si? [jak na 
ironi?] w duzej mierze 
kserokopiq oryginalu, 
wzbogaconq o praktyeznie 
nie zmieniony engine „Red 
Alert". Az zal uszy sciska, 
gdy sobie czlowiek ta 

Pozwalam sobie zu^efnie nie zgodzic 
si? z koncowq oce^iq gry. Co do mnie 
- jestem w dolku psychicznym po 

obejrzeniu tego czegos, co nazywa si? Dune 2000. Choc 
wlasciwsza nazwa powinna brzmiec raezej: C&C: Dune 2000 
pack. Mowiqc wprost, jestem ogdlnie rozczarowany tq grq. Nie 
dlatego, ze jest zla. Ale dlatego, ze nie wiedziec czemu 
oczekiwalem czegos genialnego. A co otrzymalem? Klasyczny, 
schematyczny RTS! Prawd? powiedziawszy, przez kilka minut 
myslafem, ze oto za chwil? na ekranie pojawi si? napis „cha, 
cha, cha - ale Was nabralismy" i... zaeznie sj? PRAWDZIWA 
Dune 2000, gdzie zmiany nie b?dq polegaly na dodaniu grafiki 
SVGA i symbolieznej ilosci jednostek, zeby nie bylo gadania, ze 
NIC nie zmieniono. Oczekiwalem czegos wielkiego, z rozmachem, 
wykorzystujqcego to wszystko, co ulepszono w RTSach przez te 
lata dzielqce oryginal od remake. Tymczasem.., no co tu gadac - 
ta giera jest gorsza od wi?kszosci porzqdnych RTSow z 
ostatnich dwoch lat! To jest naturalnie moje skrajnie 
subiektywne zdanie ale... Dune 2000 to dla mnie maksymalnie ti 
z sentymentu dla jej przodka) 6/10. Jak do tej pory, to w 
kategorii Najgor?cej Oczekiwane i Najbardziej Rozczarowujqce 
Gry Roku 1998 Dune 2000 jest na czele stawki... 

Ps. Przy okazji polemizowalbym z tezq, ze Dune 2 jest 
prekursorem gier z gatunku RTS. Jest to rdwnie powszechne, 
co falszywe przekonanie, Pierwszq grq, ktora spelniala 
WSZYSTKIE zasady, jakie powinien miec RTS, byfa znana 
posiadaezom ZX Spectrum Nether Earth twspominafem o niej 
przy okazji recenzji Refluxa). 
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Motocross Madness i 
Rozowe wy^cigi_| 

wspolnego z lyzwiarstwem figurowym]. Punkty 
otrzymuje si? tutaj za kazdq akrobacj? nie 
zakonczonq upadkiem. Nast?pne dwie opcje, 
Baja i National Race, sq podohne do siebie. 
Baja polega na jezdzeniu po otwartym terenie i 
zaliczaniu po kolei punktdw kontrolnych. Poza 
tym nie obowiqzujq tutaj dre zasady. Kursor 
pojawiajqcy si? na ekranie wskezuje nem dreg? 
do nast?pnego punktu kont^Nga ale mim 
sprobowac jechac na skrdty. PodobfHelbt 
trybie National Race, z tq jednak rdznieq, ij 
tutaj mamy wytyczonq konkretnty tras^, p.o 
ktorej musimy jechac. Da si? co prawda i mej 
zjechac... ale nie na dlugo. Po kilim sekundadi 
automatycznie zostajemy eofr^cij"^ 
w ktorym zjechalidmy z trasy.j 
National Race gra si? tylko tfwf? rrnlej 
przyjemnie niz w Supercross. Tekie atrakojd 
przygctowano dla samotnego gffccza. Dla 

zwotennifcfiw multiplayi 
przygatotfSno rna 
przez Interne^JjASi oi’az 
modem. y 

Grafika Mctcicross Madness 
prezentuje si? bard# dobrze, 
ale cdz si? dziwid, skoro MM 
jest w zasadzie dziecktem 
Monster Truck Madness, 
Osmielam si? nawet 
zaryzykowac stwierdzenie, iz 
krajobrazy oraz sam wyglqd 
tras jest lepszy niz w Moto 
Racer. Wszystko jest ladnie 
dopracowane i brak tu jakichs 
bugow. Jeszcze lepiej 

Mini przyznacie, ze 
kombinezandw sg... 
troche ifzlwne... 

Do niedowna jeszcze producenci gier eie 
rozpieszczali zwoleonikdw komputerowych 
wyscigdw motocyklowych. Dopiero 
wprowadzenle na ryeek akceleratordw graliki 
zaiieailo ig postac rzeczy. Niedlago po 
narodzinach 3Dlx akazal sip nieprawdopodobny 
Moto Racer, a wkrolce po aim aastgpil istny 
wysyp gier tego type. (Przykladem niech bgdzie 
Redliae Racer czy Castrol Honda Superbike). 
Wszystkie trzy posiadaty jednak jedng wade: byty 
przeznaczoae dla fanatykow saperbike'ow. Co 
prawda w Moto Racer byto kilkatras 
molocrossowych, ale byly oae potraktowane jako 
jodatek" do tras dla superbike'dw. To wtasnie 
postanowili zmienifi rnceci z Microsolta, wydajgc 
Motocross Madness. 

ELD 

iveba przyznad, ze wstrzetrli si? w 
rynek w odpowiednim czasie. bowiem 
chyba wszyscy zwolennicy 
jednodladdw czekqft na kontynuacj? 

< znakomitego Moto Racera z cyferkqj 
1 2, A jak najlepiej skrdcid sobie czas 

oczektwania? Oczywtecie grajqc w podobnq gr? 
wydanq przez konkurencj?. Problem w tym, ze 
Motocross Madness jest stabszy od Moto 
Racera. Przynajmniej jak dla mnie, Oczywiscie 
MM ma zdecydowanie wi?cej trybow gry, bo az 
cztery, Prawd? mowiqc do gustu przypadl mi 
tylko jeden, a mianowicie Supercross. Jest to 
typowy motocross, rozgrywany na stadionie. 
Zresztq kazdy z Was zapewne oglqdaf takie 
zawody na kanale Eurosport. Bardzo male, ciasne 
p?tle z ogromniastymi muldami. Jezdzi si? w tym 
trybie naprawd? cool. Szczegolnie fajne sq skoki 
na muldach, Leci si? i led... Co prawda chodzi 
przeciez o to talbo nawet leci), aby te skoki byly 
jak najkrotsze, ale milo jest pobujac w powietrzu. 

Pozostale trzy tryby dajq nam mozliwodc zabawy 
na swiezym powietrzu. W kazdym z nich 
obowiqzujq jednak inne zasady. Stunt Quarry 
polega na wykonaniu w odpowiednim czasie jak 
najwi?kszej ilosci figur akrobatycznych [hmmm... 
nie wiedzialem, ze jazda na motocyklu ma tyle 
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wyglqdajq stadiony, na ktorych jest rozgrywany 
supercross. Kolorystycznie MM jest raczej 
stonowany i panujq tutaj „ziemiste” kolory. 
Przesadzono za to z kolorami motocykli i 
kombinezonow zawodnikow. Sq one... 
makabryczne. Wzbudzily u mnie usmiech 
politowania, kiedy zobaczylem kombinezony 
koloru rdzowego lub jasnozielonego. To jednak 
chyba jedyny minus grafiki. Oczywiscie gdzie 
drwa rqbiq, tarn wiory lecq (a gdzie motor 
odpalajq, tam siwy dym). Tak tez jest w 
przypadku Motocross Madness. Bardzo dobra 
grafika odbija si? na wymaganiach sprz?towych. 
Co prawda w instrukcji autorzy piszq, ze do gry 
potrzebne jest tylko 16 MB RAM, ale skoro w 
kilku przypadkach na 32 RAMu moj blaszak zaczqt 
charczec... To wol? nie mysled co si? dzieje na 
16 RAMu. (Prawdopodobnie zabing jest totalny). 
Motion capture w MM stoi raczej na slabym 
poziomie, Zawodnicy pqruszajq si? jak roboty i 
nawet upadki wyglqdajq sztucznie. Do tego 
jeszcze ta powolnosc. W Moto Racer wyscig 
toczyl si? w zdecydowanie szybszym tempie, 

To wszystko da si? jeszcze przebolec. Najwi?kszq 
jednak bolqczkq Motocross Madness jest 
sterowanie. Panowie z Microsoftu za cel 
postawili sobie chyba nauczenie wszystkich 
opanowania w stopniu zaawansowanym obslugi 
klawiatury. Na poczqtku nawet mnie to 
dmieszyto, ale potem zacz?lo denerwowac. Po co 
komu do sterowania motocyklem kilkanascie 
klawiszy??? Na cale szcz?scie na upartego 
wystarczq do jazdy klawisze kierunkowe plus dwa 
do sterowania w powietrzu. Reszta klawiszy po 
prostu sluzy do trzaskania figur akrobatycznych. 
W powietrzu kontrola jest banalna, Za pomocq 
owych dwoch klawiszy albo pochylamy si? do 
przodu, albo do tyfu i nasz motocykl opada na 
ziemi? na przednie koto lub tylnie. Jak widac jako 
symulacja Motocross Madness rowniez posunqt 
si? do przodu w stosunku do Moto Racera. 
Muzyka i dzwiqk nie sq zbyt oryginalne. Ale coz 
mozna wymagac od gry tego typu? Chyba tylko 
realistycznego odgtosu silnika, a ten warunek 
MM spetnia, Muzyka jest natomiast baaardzo 
przeciqtna i nudna. 

Reasumujqc: Motocross Madness w swoich 
zatozeniach mial chyba bye jak najwierniejszq 
symulacjq jazdy motocyklem crossowym. Jezeli 
tak, to MM wywiqzuje si? z tego calkiem 
przyzwoicie. Niestety to nie wszystko. Tej grze 
brakuje przede wszystkim spontanicznosci. 
Dlatego tez przegrywa rywalizacj? z dosd juz 
starym Moto Racer, a przeciez juz niedlugo pod 
nasze strzechy trafi Moto Racer 2... Dlatego (jak 
uwazam) Motocross Madness ma przed sobq 
raczej krotkq karier?. H 

_m Froduaant: 
Micrwoii 

Wymagania: Dystrybutor: 
nii WlN95, . h RAM, MicrqalH Pom 
SVGA, Harrs mw. akaWMi. (e|,(G22) BHS6924 

Internet: mipy/www.mjcrQsoii 

EBmi 
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zrzgdzeniem losu 
stali si? 
Nprzewodnikami 
stada” 
stworzonek 
zwanych 
NornamL Dbajgc 
o ich rozwoj, 
piel?gnujgc 
pozgdane i 
probujgc 
zniwelowac 
negatywne 
uczucia, postawy 
i wzorce weszli 
oni w rol? 
opiekunow 

rzeklo - blisko dwa 
lata temu, za sprawg 
przedsi?biorstwa 
CyberLife i ich 
Creatures, dla 
wielu, wielu ludzi 
(sprzedano ponad 
pdf miliona kopii 
programu!] 
otworzyly si? 
bra my do 
wirtualnej, lecz 
cudownie wr?cz 

prawdziwei 
krainy Albia. Ci 

wszyscy ludzie, 
dziwnym 

Gem.ini 

Creatures 
Kreaturki 

No i tah to sip musiato shonczyc - zostatem 
ojcem! He, nie byloby w tym zapewne niozego 
nadzwyczajnego (ostatecznie ludziom nietikie 
rzeczy sip przytraliaja...), jednak ja - tego nioino 
bylo sip spodziewac... - dokonatem tego w 
naprawde imponujpcym style! Innymi stowy: 
wkopalem sip na podziwu godnq glpbokoSc. Doib 
jednak nanzekad - po prostu bptfpmusial 
zapomnied o wpatrujgcycb sip w nas (tj. we mnie 
i gromadkp moich podopiecznych) z zabdjczym 
wrpcz skupieniem oczach... ludzkesci i... rabid 
swoje. bile mozna jednak dziwic sip temu uporowi 
skrzpcemu sip w lych pradawnych slepiach. Czyz 
bowiem nie powienznno mnjej osobie (szczerze 
przyznam: knmpletnie nie nadajpcej sip do 
spetniania cblubnej noli przewodnika i opiekuna) 
CZEGOS, cn jest autentycznym Dziedzictwem 
Ludzkosci - jednym z dwustu przykladdw 
geniuszu ludzkiegn, ktore majp zostac ztozone w 
najbezpieczniejszym miejscu na naszym globie?! 
To ostalnie zas celem - w wypadku oslatecznego 
wyniszczenia sip naszego rodzaju - swiadczenia: 
oto niegdys zyli to TACY wtasnie ludzie!... 

czym jednak mowa? I czy aby na 
pewno nie pomylilem redakcji, i na 
tamy pisma, ktore jak do tej pory 
zajmowalo si? dobrze poj?tg 
rozrywkg oraz - owszem - 
edukacjg, ale na pewno nie 

moralizatorstwem, probuj? przemycic rzeczy 
TAK wielkie?! Otoz - nie! Caty wst?p dotyczy 
bowiem na pewno... hm: gry? programu? 
czegos wi?cej?L. o nazwie Creatures 2 - 
sequelu zaprezentowanych blisko dwa lata 
temu, po dzis dzien jednak uwielbianych 
Stworzen. ...No - uwielbianych, jednak 
raczej poza granicami naszego kraiku, Jesli 
jednak czytacie te slowa, to bye moze 
zaznajomieni jestescie z tym, tak 
odmiennym w swej istocie od 
wszystkiego, co zwykfo goscic na dyskach 
twardych naszyeh blaszakow - dziwem. 
Wi?cej nawet: kto wie - moze gdzies w HU) 
duszy odzywa si? od czasu do czasu jakis 
niesmiafy sentyment do nazw Albia, Norn, 
Grendel?... 

Tym jednak, ktorym wyzej wymienione 
slowa nie tylko nie mowig nic, ale i brzmiq 
wyjgtkowo dziwacznie, winien jestem 
niewielkie wprowadzenie. Otoz - jako si? 

Po prawej: 
Pod katiia twlilti 
tade mWtim 
Creatures? sumt 
wylalkowym. 

swych malych podopiecznych. Jeszcze prosciej 
rzecz ujmujgc - mozna pokusic si? o okreslenie 
ich mianem po prostu boga tego 
komputerowego ludku! Celem niezb?dnych 
dzialah zas bylo (i weigz jest, gdyz w zasadzie 
gra nigdy si? nie konczyLJ - poprzez umiej?tne 
krzyzowanie osobnikdw wybitnych, i osobiste 
..poprawki" tbiochemia, inzynieria genetyezna i 
tym podobne] - osiggni?cie czegod, co mozna by 
nazwac super-Nornami! Uwaga jednak - nie 
popelnijcie bl?du wnioskowania na podstawie 
pozorow! Creatures bowiem NIE sg pecetowym . 
i odpowiednio do mozliwosci platformy 
ulepszonym tamagotchi! To naprawd? cos 
znaeznie, znaeznie wi?cejL. m 

Roznic? stanowi nie tylko spory ^ozrzut" w - 
rzeklbym - obj?tosci i uprawdopodobnieniu (,tla" 
hodowli - swiata Nornow. Nie jest nig rowniez 
jedynie ilosc dost?pnych milusinskich. Przede 
wszystkim bowiem wyrazng lini? odkreslajgcg 
siebie od ),tamajajek" jest w Creatures 2 
stopien zaawansowania technologicznego 
wykorzystywanej Al (Artificial Inteligence): nie 
bez powodow przedstawicieli „drugiej generaeji” 
Nornow okresla si? jako „pierwsze w ogole 
przyktady prawdziwego sztucznego zycia"! 
Zresztg - jest to zgodne z ogolnym zalozeniem 
twdreow Kreaturek, Otoz odpowiedzialnt za ich 
stworzenie ludzie - CyberLife Technology Limited 
- postawili sobie jeden tylko, w dodatku 
dlugoterminowy cel: stad si? liderem calej 
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branzy w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. 
Ambitne, nieprawdaz? Lecz prawdopodobne: juz 
w tej chwili bowiem ogromne brytyjskie 
przedsi?biorstwa - m.in. British Telecom - 
praktycznie wykorzystujq wykreowane przez 
CyberLife przyjazne czlowiekowi, a przy tym - co 
wazniejsze - inteligentne i samowystarczalne 
technology. 

No tak, wrocmy jednak do drugiej generacji 
)(kreaturek", Co zostalo zmienione?! Otoz 
zdecyddwtfnie, bo az dwukrotnie powi?kszyl si? 
eksplorowalny, a przy tym „zyjqcy wlasnym 
zyciem" (bez przerwy zmienra si? stan aury, 
i ozrastajp si? i wymierajq poszczegtifne gatunki 
flory i fanny. istniejq prawdopodobne laricuchy 
pokarmowe i tym podohne...] 
swiat. Rdwniez i nasi podopieczni 
- Norny - zyskali m vfartodci, Sq 
teraz znacznie bardziej 
inteligentni, dysponujq bardziej 
zlozonq osobowodciq i 
,iwn?trzem". Lecz zupelnie tak 
jak poprzednio kazdy z nich jest 
absolutnie wyjqtkowy: na 
p, dobieristwo ludzi kazdy z nich 
jest wynikiem danych zsplsanych 
v odmiennych w kezjiym 

przypadku laricuchdw cyfrowego 
DNA! To mi?dzy innymi dzi?ki 
temu, podczas,.. m: gry dane 
jest nam kierowad rozwojem 
ago m a lego, zm yd In ego fudku, 
, .Najagdlniej: Norndw, teraz 
' .rdziej niz kiedykolwiek. nalezy 
traktowac jak zywych * oni 
bnwiem, tak jsk my musz? si? 
uczyc, spac; mogq mied £t zwykle 
majq) wlasne zdanie, nie mied humoru, 
uuorowad czy ns skutek jakies wypadku 
z^kortczyd swq nieszcz?dfiwq tnic dziwnego - 
przy TAK ..sumiennym" opiekunie!...) 
egzystencj?. Dowdd? Niechaj b?dzie nim 

rzypadek i mojej hodowli, kiedy to mlody Norn, 
■v zgodzie z wlasnymi przekonaniami i na zlosd 
r ?ce (w ten jakzfi dryginalny sposob 
lazwalem,.. r?k? kursor, a zarazem symbol 

nbecno^ci Przewodnika w dwiecie AlbiiJ 

postanowil... nie jesc! Oczywiscie wina 
rozkladala si? po obu stronach: czul si? on 
bowiem przytloczony obecnosciq tak mojq, jak i 
znacznie starszej od siebie (i oczekujqcej na 
seksualnego partners] Nornki (tak swojq drogq 
- organizmy Norndw produkujq autentyczne... 
hormony!); a i uczqc go prawdopodobnie 
wymagalem zbyt wiele... Tak czy inaczej - z 
nieklamanq rozpaczq patrzylem na wykresy 
wskazujqce na post?pujqce wyciericzenie, 
Oczywidcie probujqc ratowad mu zycie, 
rozmawialem z nim, polecajqc mu wziqc jedzeriie 
(bral) i je zjesd (jak latwo si? domyslic w tym 
punkcie nie osiqgalismy jednak porozumieniaiJl. 
Wreszcie jednak - kierujqc si? slusznq zasadq, 
ze gorzej juz i tak bye nie moze - przetrzepalem 

mu futerko! I - na jego szcz?scie, a ku 
mojej autentyeznej uldze - pomoglo! 
Pozostal wsrod zywych! ...Dodawac, ze 
natychmiast po tym moje metody 
wychowawcze ulegly radykalnej zmianie 
- dodawad zapewne nie musz?L. 

...Upgrade Stworzen nie ominql jednak 
rdwniez i ..serdecznych nieprzyjacidl’1 
Norndw - Grendeli; swoistq 

• oprawa graliezna i 
dAViehowa 

• Dziedziclwo LudzkoSci ■ 
la zobowiazuje 

Minusy: 
• wymusza niesamowile 

zaangazawanie L 
cierpliwoSC! 

- niezwvkleczasocrilonna 
• z ca!a newnoscia ■ nie 

dla wszyslkicn 

□cena: 

przeciwwagq jest to, ze rowniez i oni poszczycic 
si? mogq obecnie wi?kszq silq... mozgu. Zas 
kompletnq nowosciq wsrod inteligentnych 
organizmow zamieszkujqcych Albi? sq przyjazne 
naszym milusim ..kreaturki" zwane Ettinami. Co 
ciekawe w pozniejszyeh stadiach gry mozliwe 
jest krzyzowanie ich z przedstawiciel(k)ami 
naszego ludku i, dzi?ki temu, uzyskiwanie 
mozliwosci wytworzenia si? (lub utrwalenia) 
pozqdanych cech czy to osobowosci, czy 
wyglqdu (ot, przykladowo: zmiany barwy, czy 
atrofia ogonka...). Jesli zas juz przy wyglqdzie 
jestedmy... Norny zmienity si? rdwniez i 
wizualnie - znacznie wyrazniejsza jest w tej 
chwili ich mimika, dost?pna jest znacznie 
szersza paleta kolorow futerka... 

Coz mozna rzec na podsumowanie tak niezwyklej 
propozyep jak Creatures?! Moze wystarezyfoby 

ytoczyd zdanie podsumowujqce 
charakterystyk? Creatures 2 

zawarte w jego press-packu: 
.to zalqzek PRAWDZIWEGO 
sztucznego zycia, ktdre moze 

rozwinqc si? w twoim 
komputerze"... Nie, to zbyt 

malo: brak w nim bowiem 
chodby dladu emocji, jakie 

I nieodlqcznie wiqzq si? z 
wychowywaniem wlasnej 

gromadki „dzieci" - Norndw. A 
nie znam nikogo, kto do tych 
uroezyeh (lecz upartych i 
„swoich wlasnych"!) stworzonek 

zdolalby podejdc z rezerwq, kompletnie bez 
emocji! Nawiasem mowiqc - wplyw na taki 
wladnie odbior dziela CyberLife ma z pewnosciq 
cudowna, bajkowa oprawa wizualna i niezwykle 
sugestywna, jeszcze podbudowujqca klimat - 
d£wi?kowaL. Tak czy inaczej jednak - Creatures 
2 jest osiqgni?ciem bez wqtpienia wybitnym. Do 
tego stopnia, ze nie sposob probowac 
dopasowywac go do zwyczajnej, powszechnie 
stosowanej skali ocen. Czy mozna bowiem 
ocenid w skali od jeden do dziesi?c autentyezny, 
w niewielu aspektach ust?pujqcy naszemu 
swiat?!... ■ 

Wymagania: 
I'm, 16 MB HAM, SV&A 2 
MB. (aria dimgtawa, CD** 

Produeent; 
CvbistLile 

Dystpyhutor: 
Ootlmas $A 

mm437/9? 
Internet: lillp ‘//viW.crcatiiresZ.corn 

IB 
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kogo? Nie wiadomo. Po co - tez trudno 
powiedziec. Wyglqda na to, ze pozostawiono ich 
samym sobie, Jakis gigantyczny eksperyment? 
Sqd Ostateczny? Czy tez moze w ten sposob ma 
wyglqdac nasze „zycie po zyciu"? Na te wszystkie 
pytania [na razie) nie znamy odpowiedzi. 

Bohaterem ksiqzki jest XlX-wieczny podrdznik i 
awanturnik o nazwisku Burton [dodajmy, ze nie 
jest to postac fikcyjna). Czlowiek ow jest zbyt 
niespokojnym duchem, by bezczynnie tkwic w 
miejscu. Zamierza ruszyc na wypraw? (tratwq po 
rzeceh Dolqcza do niego kilka innych osob 
[pochodzqcych z bardzo rozmaitych czasow i 
regionow Ziemi; zdaje si?, ze byt tam nawet 
jaskiniowiec). BTW: ludzie w Swiecie Rzeki zyjq * 
mniej wi?cej na poziomie epoki kamiennej (tj. pod 
wzgl?dem technologicznym). W swiecie tym 
pojawili si? „jak ich Bog stworzyf'1, zas tajemnicze 
istoty wprawdzie dokarmiajq ich [dokonujqc w 
wyznaczonych miejscach ..zrzutdw" zasobnikow z 
pozywieniem, uzywkami itp.), ale nie wyglqda na 
to, aby zamierzaly np. dostarczyc im komputerow, 
zmywarek do naczyn czy najnowszego wydania 
CDA, bez ktorych to rzeczy zycie traci sens 
Czyli: robta co chceta i radzta sobie jak 
potrafita... W czasie w?drowek ekspedycja 
Burtona przezywa wiele rozmaitych przygdd - 
m.in. natykajq si? na sporo wrogo nastawionych 
grup, zorganizowanych przez lokalnych ..wladcow", 
z czego najbardziej nieprzyjemne byfo spotkanie z 
niejakim Hermanem Goeringiem Ctak, z TYM 
Hermanem...), ktory stworzyl sobie calkiem niezle 
totalitarne panstewko, rzqdzone wedle 
sprawdzonych faszystowskich wzordw Kolejnq 
ciekawostkq Swiata Rzeki jest fakt, ze„. nie mozna 
tam zginqc. No bo jak, skoro wszyscy juz dawno 
umarli? Burton niejeden raz ginql gwaltownq 
smierciq... Ale tu oznacza to tylko tyle, iz 
blyskawicznie odradzamy si? w innym rejonie tego 
swiata. Zyc nie umierac... doslownie! 

moze raj (czydciec/piekfo - niepofcrzebne skreglid). 
Kraina ta polozona jest w dolinie rzeki o 
prawdopodobnje nieskodczonej (lub bliskiej tej 
wartosci) dlugosfjt. Jej brzegi zemieszkujq ludzie - 
wszyscy ludzie. 
jacy kiedykolwiek 
si? narodzilL lub 
si? dopfero narodzq 
tprzynaj mniej z 
naszego punktu 
widzenia - po 
prostu cz?£c z nich 
pochodzi z 
przyszlosci), Kazdy 
z mieszkartcdw 

No dobra, macie - w okrutnym skrocie - 
streszczone zalozenia i fabuf? pierwszej cz?sci 
tego cyklu Ctytul ksiqzki pozwolilem sobie 
..pozyczyc"; wybacz Philip ;)). Teraz mozemy wi?c 
spokojnie przystqpic do opisywania, bazujqcej na 
wykreowanym przez Farmera swiecie, gry pod 
tytulem Riverworld. Na samym poczqtku pisalem, 
m praktycznie trudno jq zakwalifikowac do 
piegokolwiek gatunku. I faktycznie, mialem racj? ;). 
Lqczy ona elementy gier RTS klasy Age of Empires, 
a takze Cywilizacji, Settlers i SimCity; do tego 
dochodzq cechy typowych gier adventure 
(interakcje z wieloma - bo okoto 400 - postaciami, 
wtym np. Kolumbem, Atyllq, Einsteinem, krrilowg 

Firms Cryo przyzwyczaila nas juz od dawna do 
gier, ktdre wytamujy sip z prostego 
zaszeregowania do jakiegos okreSlonego gatunku. 
6dy przypominam sobie jej kilka ostatnich 
lylutftw, to za kazdym razem mam problem: jak je 
okreSlifi. Illp. Dreams to Reality, Blade Runner 
czy chocby Ubik. Popalrzmy: czy to RTS? W sumie 
tak. Symulacja zolnierzy? Tez. Gra akcji - 
aiewatpliwie. Przygodowka? No - czemu nie. 
Podobnych rozterek przysporzylo mi ich 
najnowsze dzielo - Riverworld. 

Mac Abra Gra ta - podobnie jak i np. Ubik - bazuje 
na powiesci sf. Jednak tym razem nie 
Dicka, a niejakiego Philipa Jose 
Farmers. Cykl Riverworld nie jest 
moze bardzo znany fanom 
(szczegolnie poczqtkujqcym) 

literatury sf, ale koneserom ta nazwa mowi juz 
wszystko. CDA nie jest wprawdzie (a szkoda;]] 
gazetq poswi?conq sf, jednak chcqc, abyscie 
zrozumieli zachodzqce w recenzowanej grze 
wydarzenia, jak i „poczuli bluesa", zmuszony 
jestem poswi?cic dose sporo miejsca na 
omowienie ogdlnych zalozen tego cyklu. A trzeba 
przyznac, ze opiera si? on na bardzo, ale to bardzo 
[przez duze B) oryginalnym pomysle. 

Swiat Rzeki 
Otoz mozna powiedziec, ze akeja powiesci 
opowiada o... zyciu pozagrobowym. A wlasciwie o 
zyciu martwych od dawna ludzi... Narracja dotyezy 
blizej nieokreslonego miejsca. Obca planeta? A 

U gory: 
Fragment kllmatycznego 

inlra. 

pami?ta, ze 
umarl... I oto 
wszyscy zostajq 
jednoczesnie 
wskrzeszeni 
(sklonowani?) w 
tym dziwacznym 
miejscu. Przez 

Gdzie ala Q wasze porzucone 

♦w sumie nieibyl 
wygodne slerowanie 

•wymaga bardzo wiele 
czasu I cierpliv/oscl 

□cena: 

s 
Hiwmlt/M 
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Wiktoriq. flockefellerem... - ladne towarzystwo!). 

Sq tarn tez elementy tnieduze] gry akcji. I bqdz tu 

mqdry czlowieku... Ale jesli graliscie w Blade 

Runnera czy Ubika, to nie powinniscie si? czuc 

tutaj jak dziecko we mgle, poniewaz - mimo wielu 

rdznic - te gry majq z sob? wiele wspolnego 

(mdwi? tu o engine i systemie obslugi). 

Kim jestesmy? 
Naturalnie wcielamy si? w skdr? Burtona 

[aczkolwiek wydaje si?, ze autorzy gry przestin^b 

go nieco w czasie, z XIX wieku w okolice 

RenesansuJ. Takczy inaczej - godd „z jajami". ;3 

Co jest naszym celem? 

No cdz, zgodnie z przeslaniem ksiqzki nie jest to do 

konca jasne. Powiedzmy, ze musicie zorganizowad 

wokot siebie ludzi, podniesc ich na wyzszy poziom 

(coraz wyzszy.., gra sktada si? z 4 leveli, te zad 

obejmuj? 11 etapow rozwoju technologicznego, 

poczqwszy od .jaskiniowego", po er? uranu, 

cybernetyki i kosmonautyki) ewolucji. Powinniscie 

stworzyc z nich cos w rodzaju imperium - i nie dad 

ci? zmiesc konkurencyjnym lppanstwom", a nawet 

wi?cej - musicie je sobie podporzqdkowac. Po co? 

No kurcz?, czy czytajqc np. recenzj? horroru 

oczekujecie, ze jej autor poda warn na talerzu 

wyjasnienie: kto zabil i dlaczego? Pozwolcie si? 

iaskoczyd grze, dajcie si? poniesc jej niezwyktemu 
klimatowi... 

Klimat 
Tjaaa... Powiedziec, zetagra ma klimat, to takjak 

stwierdzic, iz Nowy Jctic |?st duzym miastem. To 

nie oddaje skali tego zjawiska, Ocf dawna nie 

spotkalem si? z dzielem tego typu, ktore od 

pierwszych chwil chwyta w swe szpony i nie 

pozwala na oderwanie oczu od monitors. 

Paczqwszy od niesamowitego intra fchodzi wlasnie 

o klimat, a nie jego jakodd techniczng), poprzez 

idlworzanei i audio-trackdw, niemal pozbawionq 

melodii muzyk?... Wiadnie: muzyka, Nie mozna jo] 

)yfi paroma slowamT Jest na to zbyt dobro, Nie 

m w niej przebojowych melodii. pompatycznycb, 

^vmfomcznych aranzacji, rrachalnie wybijanego 

ytmu. Sodaj 12 trackdw zapewnia ze co ,Hnew- 

ag-eowskEe1' odloty. Ta muzyka jest mglista, 

terycma, otaczajgca nas jak podwiata,.. Jest 

genialna. Ale tez nie jest lekka. trzeba nauczyd si? 

ie) smakowaiH trzeba umied odkryt jej gl?bi?.,. 

iRozwflzam wiadnie nabycie CD z soundtrackiem, 

prcv||j? bez bicia.) W ogdl? klimat ksiqzki, uczucie. 
; jubienia w bezkresnym i meznariym dwiecie, 

s wisd om odd ciqglegc zagrozenia. niekoric2?ce si? 

'^^podzisnki przy ekspforacji dziewiczycfi terendw 

oddane sg po prostu perfekcyjnre. 0 ile miatem 

powazoe pretensja do chlopakdw z Cryo za 

P1 zerobianie niesamowitego Ubika na trywialng 

-trzelawkg; to tu mog? powiedziec jedno: klasa, 

czapki z gfiw. BrawoN! 

Go pabimy? 
aczynam od rzeczy najprostszych. Organizes my 

oaru cb?mycb do wapdlpracy ludzi t zaczynemy 
Pawned do my, moze jekid warsztacik, msgazyn m 
,rewno przydatne przy budowje,., A pocem to juz 
iq smureczku, od mmyozko do koziozka 
'flf&wiafa si? special i£ci; naukowcy, 
jykwaltfikowpni robointcy, zawpduwi wojskowi itp. 
^defmujemy aksploracj? Mm, rozbudowt/joc 

iBdnocze^flie nssze prowizoryczne obozowtsko w 
noraz wfekszemlasto, wyposaione w caraz 
v/ymydlnj'efszft budowle, (rikrywamy nowe 
technologic,.. I am patrzafi jak memy proch, a na 
rzece pajawlaj? si? statki handle we i wojenne, w 
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Zbrojowflla - 
tem wytwBrzsmy brad, np. oszczepy 

Wymagania: Dystrybutor: 
IP-90; 16Mb Ram, CDx2, Win'95, IPS 
| DireclX kartamuz.okQloBOMbnaHDO Iel,(0i2] 6^22?66 

Internet: N to;;//www. ay o Fint^fBCliv^corR 

powietrzu zaroi si? od samolotow; konstruujemy 

czolgi, komputery i reaktory atomowe... 

Naturalnie nie zaniedbujemy wymiany handlowej z 

sgsiednimi osrodkami (ale mozna je i podbifi...] i 

wydobywania surowcow naturalnych. Co ja tu 

b?d? gadal - Cywilizacja rzqdziNikt, kto j? lubi 

nie b?dzie narzekai przy grze w Riverworld. Moze 

to troch? nie ta skala, nieco inny (co nie oznacza 

gorszy) klimat... ale radocha jest. 

U gory: 
Poczalkl iworzenla 
Imperium nie wyglM 
Imponujqco... no ale nie od 
razu KrakOw ztrudowanal 

Inzynier- 

konstruuje budowle 

Poddani- 
s? (pozyteczni) ;) 

Wojownik- 
broni, chroni i podbija 

Budowle: 

Warsztat - 

konstruujemy tam narz?dzia, np. topory ciesielskie 

Dom - 

miejsce relaksu 

WI m - 
ocbrona przed konkurencjg 

Pen- 

gdy momy port, moiemy mred J tratw? 

jaskiniowa - kto i co? 
Ludzie: 

Uczony- 
jak to uczony: wynajduje pozyteczne rzeczy 

Otoczenie 
Cala gra zrobiona jest w 3D. Nie mog? 

powiedzie6, by wrazenia wizualne byly 

najmocniejszg stron? Riverworld. Nawet przy 

wykorzystaniu akceleratordw grafiki Swiat Rzeki 

wyglqda co najwyzej poprawnie. Razg kanciaste | 

niezbyt naturalnie poruszajqce si? postacie ludzi, 

a i tekstury, jakimi powleczone jest otoczenie nie 

wprawiajq w podziw. (Wszelako to nie grafika jest 

atutem tej gry...) Ciekawie obmySlono sposdb, w 

jaki obserwujemy swe otoczenie. Aktywne 

kamery, zoomy, mozliwosd oglqdania swiata 

oczyma wybranej postaci, niewqtpliwie dodajq 

grze dynamizmu. System obslugi wyglqda 

natomiast dose podobnie jak w Ubiku (i prawd? 

powiedziawszy posiada tez jego wady). 0 ile sam 

panel sterujqcy jest (mimo sporego 

skomplikowania) przejrzysty i czytelny, to 

najwi?kszq trudnosc sprawial mi fakt, ze bardzo 

cz?sto widok na mapie byl niezgodny z tym, co 

widzieliSmy w gldwnym oknie gry. Tzn. 

widzieliSmy to samo, tyle tylko, ze zwykle nie 

zgadzaty si? kierunki. Np. kierujemy nasz? postal 

w gor? ekranu, klikajqc na odpowiedniq lokacj? na 

mapie - a na ekranie widzimy jak ta idzie w lewo 

albo w ddl. Mdwiqc po ludzku: pdlnoc na mapie 

zwykle nie odpowiadala pdlnocy w oknie gry. Nie 

jest to jakad wybitna wada, mozna do tego 

szybko przywyknqd - no ale jak mam wytykac to, 

co mi si? nie podoba... Inna rzecz, ze jest to 

jedyna warta wzmianki (oprdez grafiki) wada tego 

programu! 

Moje wrazenia 

Musz? powiedziec, ze poczqtkowo poczulem si? 

jak Gotota, gdy padal na deski po ciosie Lennoxa 

Lewisa. Tyle tylko, ze bylo mi niewqtpliwie 

bardziej blogo ;). Gra mi si? piekielnie spodobala 

od pierwszego wejrzenia, choc zanim zacz?lem 

si? w niej jako-tako orientowac, to min?ly ze trzy 

redakcyjne dniowki (o wieczorach w domu nie 

wspomn?), Stqd, gdy jestes niecierpliwy i nie 

masz ochoty na powolne poznawanie sekretow 

tego swiata, gdy chciafbys w par? godzin zaliczac 

kolejne misje i szybko „odfajkowac" gierk? - nie 

baw si? w Riverworld. Tylko si? rozczarujesz. Ale 

jedli lubisz trudne, klimatyezne do bolu tytuly, 

gdy sprawia ci przyjemnosd powolne i mozolne 

ujarzmianie nieznanego swiata... No to na co 

czekasz?! ■ 



Czy wyobrazacie sabie rozkosznq rzeznig, gdzie 
laknpWzkiago mipsa zombiabi wykanczacie za 
pomocq pity olebtrycziej, tape ich na zgrahne 
kostaczbl, eo ppzypoinina nieco przygolowywanls 
warzyw do satalki iaczyaowaj? Czy mozecie 
sobie jeszcze wi/obi'azlfi, jah przactyiy na pal 
legoma^z mlpadajgcg twarzg, sapiae i {pqc, 
prdbuje was, mimo lego, ze sKfnda sty lyika z 
korpusu,:ugryzc w nog??! A mk wolicie sobie 
wyobrnzic, jak uderzacie potwora topaip pn 
glowie lab smazyeie do niego z kalasza, po czym 
jego baniak rozlatuje sip w stodkim (ajerwerku 
kosci i biatej papki?! (Yuck - korekta). Bye moze 
nie jestescie w slanie wyobrazic sobie takich 
okropnodci... Jezeli lak wlasnie jest, mozecie 
zdecydowad sip na juspomnzenie" wyobrazni, 

iz 

niebo lepszy, wi?c porownanie jest wlasciwie 

bez sensu. Podobnie jest z Nightmare 

^Creatures. Przede wszystkim byty one 

pne, a po drugie mielismy tarn 

nndstwo potffordw, czego o FF^stety nie 

nozna powiedzied. Postal t 

dmiennej technics! 

|rysowan§J;fa), ate*jezeli chgjfei 
I'.atrnosfere/fto.chyba ta„glerorjesB najbardziej 
•znlizafiti. charakterem do FF Cdz, Sijmo ze z 

Ffesh FeasI: wyWjJluje raezej 
lu&miae|j na twsrz^i swojsk^ M&m,czego to 
} teraz, fantazja 

gosci z SegaSoft niewiele ma ogrdiiiczen. Jezeli 
uwazacie, ze zwykly strzal z guna w leb^fgi 
zombiego moze bye ciekawy, to naprawd? 

CZARNY IWAN Niewiele ostatnio bylo gierek tak 

przesyconych moenymi scenami, 

Wlasciwie na mysl przyehodz? mi 

tylko trzy: Resident Evil, Postal i 

Nightmare Creatures. Z pierwsz? 

z wymienionych Iqczy Flesh Feast 

wlasciwie tylko motyw zombich, ktore lazq 

wsz?dzie z wyciqgni^tymi lapami i cos tam 

burezq pod nosem. Grafika i klimaeik w RE byl o 

musicie przekonac si?, ile calkiem poczciwych 

narz?dzi moze posluzyc do wykanezania tego 

natr?tnego paskudztwa! 

Wspomnijmy jednak najpierw co nieco o historii. 

Cala zabawa rozpoczyna si? na wyspach NASAT, 

gdzie faced z wypchanymi portfelami zabierali 

swe tluste zony na wypoczynek. Luksusowe 

miejsce z wszelkim udogodnieniami, jakich w 

takim wypadku mozemy si? spodziewac, stalo 

si? jednak siddmym kr?giem piekiel, gdy umarli 

pocz?li wstawac ze swych lezy... Dlaczego tak 

si? stalo i kto jest odpowiedzialny za to, ze 

trupy powoduj? pojawienie si? jeszcze wi?kszej 

ilosci trupow?! Bye moze na to specyficzne 

pytanie odpowie Steve McClaine, ktory 

przyjechal na pogrzeb swojego przyjaciela 

Nicholasa Dentam i zastal wszystkie cmentarne 

kwatery „peine zycia", Mozliwe rowniez, ze 

odpowiedz uzy'ska l?duj?ca wlasnie na lotnisku 

Carol Chang, reporterka i dziennikarka, ktora na 

pierwsze sygnaly o 1tfenomenie z NASAT" 

wyruszyla na poszukiwanie tematu zycia. Wielkie 

szanse na rozwiklanie zagadki ma rowniez Agent 

Williams, prowadzqcy rzqdowe sledztwo w 

sprawie zagrozenia ztlASAT. Kazda z tych 

postaci jest kluezow? osob?, a jej smierd 

oznaeza bezapelacyjn? przegran?, Musicie 

rowniez wiedziec, ze nasi glowni bohaterowie 

Iqdujq w NASAT w towarzystwie swoich 

wspolpracownikow (dwochl, a tak dobranym 

zespolem mozemy przy odrobinie szcz?scia 

pokonac wszystkie potwory, a nawet uratowac 
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□cena: 

5 

po uruchomieniu giery przywita nas proste 
menu ze zniszczonq (chyba po pozarze) 
twarzyczkq w tie. Zanim rozpoczniemy gr?, 
mugjmy jeszcze wybrac misj?. Kazdy ze 
wspomnianych, gldwnych bohaterow wykonuje 
, Ireslone zadanie. Zazwyczaj chodzi po prostu o 
to, aby uwolnic si? z danego obszaru, gdzie 
hasajq truposze, oraz np. podlozyd bomb? w 
mibjscu, skqd potwory wylazq. Poza tym mamy 
do pokonanie szereg innych, calkiem 
sktmplikowanych problemow, nad ktorymi 
trzeba si? biedzic jak w rasowych 

ygodowkach. Moze si? np. okazac, ze brama. 
ktorq musisz przejsc jest pod wysokim 
nFipi?ciem i tylko specjalnym ..wytrychem" uda 
si? jq otworzyc. Z kolei znaleziony przypadkowo 
kantster z benzynq przyda si? zupelnie gdzie 
nuiziej. czego w zaden sposob nie mogles 
przewidziec, az do chwili, gdy ugrz?zniesz na 

desperacko atakowanej przez martwiakow lodzi 
motorowej. Mimo wi?c, ze w arsenale mamy 
'-i'-lq mas? doskonalych broni, oplaca si? tak 
naprawd? brae tylko rzeezy, co do ktdrych 

'■nieje podejrzenie, ze mogq si? przydac gdzie 
indziej [pole zasobow jest ograniezone]. Mozna 
nezywiscie zaszaled z Uzi, shotgunem czy 
snajperkq, ale amunieja skonezy si? na pewno 
btirdzo szybko i wowczas moze si? nagle okazac, 
ze ktod intensywnie ssie ci szyj?. Jezeli wi?c np. 

glupie, ze paliwo tez przeciez kiedys si? konezy) 
w twoich r?kach i to wlasnie dzi?ki niej 
przezyjesz najwspanialsze chwile w tej grze. 
Wielokrotne rozczlonkowanie przeciwnikow daje 
sporq satysfakcje, a ich gluche j?ki mito drazniq 
blon? b?benkowq:), Tej zabawy nigdy nie 
b?dziesz mial dose, bo goscie sq tacy uparci, ze 
zyjq nawet bez ndg i z polowq kr?gosfupa. 
Ciqgnq potem flakami po ziemi i starajq si? 
uzupelnic wylewajqcq si? posok? zawartosciq zyl 
twojego bohatera. Bye moze nie brzmi to zbyt 
mito, ale prawd? powiedziawszy opis jest 
straszniejszy od samej gry, w ktdrej wyzej 
wymienione zdarzenia sq niemalze... komiezne. 
Trudno wladciwie powiedzied dlaczego tak si? 
dzieje. W kazdym zakqtku lokaeji, pomi?dzy 
domami i na ulicy lezq zwloki w roznym 
(oplakanym) stanie, na scianach budynkow 
parioszq si? czerwone plamy, na widok ktorych 
mozna odniesd wrazenie, ze ktos tu szlachtowal 
stado sloni. Nasz bohater moze rowniez znalezc 
sobie pokrwawiona r?k? lub nog?, ktorq uzyje 
jako broni. Co chwil? z zakamarkow wylazq 
kolejne trupy w stanie wskazujqcym na daleko 
posuni?ty rozktad... 

Mowiqc krotko - makabra... a jednak. Klimacik 
jakos wsiqkl i znikt, po prostu mordujemy kolejne 
potwory i mimo ze lokaeje, przeciwnicy i dzwi?ki 

wykonane sq na 
przyzwoitym poziomie, 
jakos ci?zko poczuc 
uderzenie adrenaliny czy 
zwyczajnego strachu. Nie 
analizujqc dtuzej tego 
przypadku, warto jeszcze 
zwrocid uwag? na grafik?. 
Ta wyglqda na pewno 
ladnie, chociaz tez 
szczegolnie nie powala. 
Spora ilosc detali przydaje 
planszom naturalnosci. 
Flesh Feast w pelni 
wykorzystuje podobno moc 
Voodoo I i II, Voodoo Rush 

on me 

i 

UnJcdd aite 5vvdKniii)y Hjc docks! 
Williams and the oUkks have to find a way out, and the r- 
contaminated sea is not an option) 

* 

Spore i urozmaicone 
plansze 

Minusy: 
Bledy w fll 
Bohalerzy hiegajq za 
wolno 

• Nierowna i nie zawsze 
wlasciwa praca hamery 

Dystrybutor; 
PI 33, 32MB, WIN95, CDx4, 
SVGA, karta muz, akcelerator lei,(001) 

Internet: hllp://www segasoft com 

pojawiajqcych si? to tu, to tarn calkiem 
normalnych ludzi. Nie jest to jednak prosta 
sprawa, bo po kazdorazowym Iqdowaniu na 
przybylych oczekuje komitet powitalny w postaci 
wygtodzonych zombiakdw. Musicie miec 
niesamowity refleks, jezeli chcecie wyrwac z tap 
potwordw wszystkich trzech goscL. Na 
szcz?scie jednq postaciq (gldwnq!) tez mozna 
ukonezye level, tyle ze staje si? to wowczas 
odrobin? uciqzliwe, bo plansze sq duze, a nasi 
hohaterowie poruszajq si? niezbyt szybko. W 
konsekweneji tazimy calymi godzinami, by „wziqd 
ten kluez z pierwszego poziomu do tych drzwi z 
piqtego". 

wezmiecie calkiem por?czny i skuteezny lorn 
zamiast siekiery, otworzyeie nim pozniej pewne 
drzwi, natomiast siekierkq b?dzie mozna co 
najwyzej samemu przygrzac sobie w glow?. 

Calkiem Inna sprawa jest natomiast z broniq, 
ktorej dziafanie nie jest ograniezone ilosciq 
magazynkow lub wytrzymalosciq. Wlasnie takim 
urzqdzeniem jest pila spalinowa, ktora 
pozostanie zawsze sprawna (co jest o tyle 

U dotu: 
Panie przodem! 

Produeent: 

oraz Matrox Mystique, a takze Matrox M3D, 
chociaz mozna grac rowniez bez wspomagania, 
co zdecydowanie odradzam, jesli nie chce si? 
oglqdac slide-show. Konfiguracja okreslana jako 
minimalna (P 133, 32 MB RAM) jest 
niewqtpliwie niedoszacowana, 

Poza tym w Flesh Feast mozna rowniez zagrac 
w trybie multiplayerowym. Dost?pna jest 
zarowno opeja gry w sieci lokalnej, jak i w 
Internecie na specjalnym serwerze pod 
adresem http://www.heat.net. Zabawa sieciowa 
moze si? odbywac na dwa sposoby. W 
pierwszym dwoch graezy dostaje 
czteroosobowe druzyny (jedna ludzi i jedna 
umarlakdw), Drugie rozwiqzanie to klasyczny 
deathmatch. Naraz moze jednak grad az osmiu 
zawodnikdw. 

Flesh Feast jest grq nierownq. Z jednej strony 
dose oryginalne pomysly i ladna grafiezka 
przeplatajq si? jednak z calkiem nietrafionymi 
rozwiqzaniami (ot, chodby powolne poruszanie 
si? bohaterow czy niezbyt logiezne zagadki i 
slaba atmosfera gry). Niedopracowane jest 
rowniez zachowanie si? zombich, czyli Al giery. 

Kiedy npr staniemy na wqskim mostku, niemal 
wszystkie umarlaki popelniq samobdjstwo, 
skaczqc do wody (inna sprawa, ze nie powinno 
nic im si? stad). Jest to jeden z wielu 
pomniejszyeh bt?dow tego typu. Mdwiqc krotko, 
w Flesh Feast po prostu si? gra, po czym 
szybeiutko si? o niej zapomina... 0 czym to ja 
pisafem? H 
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□ tuga hdc 

Wchodzenie w skory (i za skdry) prywatnych 
detektywow, policjanlow, rzezimieszkow, obcych, 
basniowych bohaterow, dam z pnzerDsniytq 
przednia czpdcip ciala i innych, pozostatych 
kreatur, kazdy rasowy gracz ma apanowane da 
perfekcji. Trudno juz zaskoczyd rzesze fanow 
cybennetycznej rozrywki, a wazelkie nowa 
pomysty czpsto ograniczajy sip do wypuszczenia 
na rynek ogranego do bdlu produktu z cylerkp 
dwa, bpdZ napisem „gold edition" przy tytule. 

Jaspin Jako zagorzafa mifosniczka 

przygodowek, subiektywnie uwazam, 

iz fani tegoz gatunku majq pod tym 

wzgl?dem nieco lepiej. Stary tytul 

ozdobiony kolejnq cyferkq, oznacza 

calkiem nowq gr§, nowq przygod?, 

cz?sto z nowymi postaciami oraz pomyslami. Juz 

teraz zaczynam z niecierpliwosciq oczekiwac na 

cz?sd drugq przygodowki Nightlong, nawet jesli 

tworcom nie smign^l ow pomysl przez 

zapracowane gfowy. Jeszcze gorqca i parujqca, 

niczym dopiero co wyj?ta z pieca buleczka, giera 

Nightlong spefnila prawie wszystkie moje 

wymagania oraz zqdze dotyczqce doskonalej, 

fantastycznej, a przede wszystkim klasycznej 

przygodowki. 

Zaczynamy w tradycyjny sposob, ale rasowy 

..przygodowkowiec” potraktuje wszechobecnq w 

gierze zwyczajnosc jako pozytywnq cech?, ktora 

obecnosciq sprawia, iz Nightlong wyroznia si? w 

swoim (i nie tylko) gatunku. Jako wykwalifikowany 

i wyspecjalizowany w rozwiqzywaniu ci?zkich 

zadari prywatny detektyw Joshua Reev, mamy za 

zadanie pomoc naszemu wieloletniemu 

przyjacielowi Hughowi - siedzcemu na dose 

intratnej i cieplutkiej posadzie u wtadzy - w 

roztrzaskaniu bandy niegrzecznych terrorystow 

nawiedzajqcych miasto i dziatajqcych na nerwy 

wi?kszosci spoleczeiistwa. Dzieje naszego 

bohatera zapisujq si? na kartach przyszfej (dla 

nas] historii 2099 roku, w ktorej to epoce wiele 

si? zmienilo, wiele zbudowano i wiele zniszczono. 

Na szcz?scie scenarzysci nie karmiq nas 

rozmamlanq papkq w stylu katastrofy, ktora 

nawiedzila ziemi? po 2000 roku (meteoryt, 

globalne ocieplenie, ozi?bienie, wystqpienie 

oceanow z brzegdw, pojawienie si? Atlantydy, 

najazd Obcych, wznowienie emisji Dynastii - 

niepotrzebne skreslic), a rzeczywistosc giery jest 

bardzo bliska aktualnym wyobrazeniom o swiecie. 

Praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by 

rzeczywiscie tak mial wyglqdac nasz swiat za ok. 

100 lat, pod warunkiem, ze nasza ukochana 

niebieska planeta po drodze nie lupnie w jakies 

inne cialo kosmiezne. Post?p techniczny posunql 

si? nieco do przodu, dzi?ki czemu mamy okazj? 

polatac sobie na samochodach (cos w stylu 

taksowek z „Piqtego Elementu”) i obcowac z 

dose skomplikowany, a po drugie za bardzo 

ciekawy, by go tu obnazad w paru zaledwie 

zdaniach, i na pewno wi?kszosd z was, ktdrych juz 

naszla ch?tka na partyjk? w Nightlong, nie bylaby 

zadowolona z wiedzy o najlepszych momentach 

giery. Fabula jest tak skonstruowana, aby na 

poczqtku rozgrywki grajqcy nie poczul si? 

zagubiony i na rozgrzewk? mogl rozwikjac kilka 

prostych problemow, pochfaniajqcych jedynie 

0.0001% zasobdw mydlowych. Pozwala to na 

zapoznanie si? i wczucie w swiat Nightlong, ktore 

to b?dzie z pewnosci? bardzo pomocne przy 

stawianiu czola wi?kszym, znaeznie bardziej 

skomplikowanym puzzlom ukladanki. Stopniowanie 

trudnosci zagadekjest wi?c rozwiqzaniem dose 

pomyslowym, zapobiegajqcym rzucaniu 

raczkujqcego przygoddwkowca na gl?bokie wody, 

a co za tym idzie satysfakcji i ch?ci do dalszej 

eksploracji giery. Zaawansowani w gatunku 

graeze tez b?d? mieli pole do popisu przy z 

czasem komplikujqcej si? coraz bardziej fabule, 

wymagajqcej dwiezodci umyslow, otwartych uszu i 

sokolich oezu. B?dzie trzeba sledzic rozmowy, 

badad otoczenie i sluchac bohaterow, by wylapad 

wskazdwki dotyczqce rozwiqzania napotykanych 

dodd lieznie pulapek. 

innymi nowinkami technicznymi. Jednak wi?kszosc 

cech przywodzi na mysl naszq aktualnq 

rzeczywistosc: zdezelowane staeje metra, 

telewizja nabita reklamami kiczu, podejrzane 

rozrywkowe kluby z rdwnie podejrzan? klientelq, 

niezbyt wygadani i rozgarni?ci policjanci oraz 

otaczajqca ze wszystkich stron szarodd i 

ponurodc swiata, w ktorym przyszlo nam zyd. 

I ponownie przychodzi mi na mysl nawiqzanie do 

filmu, tym razem p?ta mi si? po glowie „Blade 

Runner". Cybernetyczna, szara, ponura, 

przygn?biajqca rzeczywistosc gry Nightlong 

Joshua Reev 

Glbwny bohater rozgrywki, przeszukujqcy, 

w?szqcy, prywatny detektyw najwyzszej klasy. 

Kiedys sluzyl w Internataional Control Military 
Services, razem z Hugh - aktualnym 

zleceniodawcq. Tym razem jego sledztwo nie 

jest podyktowane ch?ci? zarobienia forsy, lecz 

□bietnicq zlozonq par? lat temu, z ktorej teraz 
ma okazj? si? wywiqzac 

Hugh Martens 

Przyjaciel Reev’a z czasow sluzby w wojsku. 

Pi?c lat temu mial zaszczyt uratowac zycie 

giownemu bohaterowi, teraz delikatnie zqda od 

Joshu'y podobnej przyslugi. Pozycja Martensa 
na scenie politycznej nagle stan?la pod znakiem 

zapydania ze wzgl?du na powtarzajqce si? ataki 

terrorystyezne skierowane gldwnie na Genesis 

Cryogenetic Enterprise - glownego sponsora 
Martensa w wyborach. Teraz Hugh prosi 

Reev'ea o pomoc w walce o utrzymanie 
polityeznego stolka 

Eva Tompson 

Pi?kna, inteligenta i elegancka wlaScicielka Free 
Climax Nightclub, najbardziej eksluzywnego 

miejsca rozpusty w Union City. Joshua sqdzi, iz 
to wlasnie ta mloda dama kryje w sobie 
rozwiqzanie sprawy. Nie wie jeszcze, w 

jakim stopniu jest on powigzana ze 
spraw? i jakie tajemnice krzqtaj? si? 
wokol jej osoby. 

Wskazdwki ukrywaj? si? przewaznie w masowo 

kolekcjonowanych przez naszq postad 

przedmiotach, konwersacjach oraz skojarzeniach i 

sensownych wnioskach, co zresztq jest podstaw? 

zabawy w kazdej przygodowce. Nightlong zalieza 

si? do najbardziej klasycznej cz?sci gatunku: 

bohater wyposazony w kieszen bez dna, ilosc (t 

wielkosd] niesionych przedmiotow jest 

praktycznie nieograniezona, zminimalizowany 

interfejs obslugi, ograniczenie wykonywanych 

czynnosci do pilnego przeszukiwania stopniowo 

odkrywanych, nowych lokaeji, w celu znalezienia 

wskazowek, najcz?sciej w postaci przedmiotdw, 

majqcych zastosowanie w kolejnych etapach 

fabuly. Problem w tym, ze nalezy odkryc gdzie 

dany przedmiot mozna wykorzystad i niestety 

najcz?stszq strategic przeze mnie praktykowanq 

bylo klikanie po kolei na 

rzeezy 

Po lewej: 
Of, przeslachanle 
cbyba bylo bardzo 
ncczaceioitea 
kwaSnalwzrok 
laetay. 

blizniaezo przypomina 

t? ze wspomnianego 

„towcy androiddw". 

Na szcz?scie, 

pomimo 

perspektywy 

znalezienia si? w 

dose nieciekawym i 

malo wesolym 

swiecie, sam 

produkt i zabawa 

przy nim, zalieza si? 

do tych z lepszego 

gatunku, a granie 

uprzyjemniaj^ takie 

elementy jak grafika, muzyka 

oraz wspomniana przeze mnie 

atmosfera swiata, w ktorym 

przyszlo egzystowac panu Joshua 

Reev, czyli naszej gldwnej postaci. 

W scenariusz gry nie chc? si? za 

bardzo wgl?biac, gdyz po 

pierwsze jest on 



S3 Recenzje 

' °tejnq dobrg, klasyczng cechq Nightlong 

lest roozliwodd wlqczania i wylqczania opcji 

■ v^wietlania tekstu mdwionego na ekranie. 

mozna wykonywac w dowolnej, 

wygodnej kolejnosci, jedynie 

przelomawe dla akcji momenty, 

odkrywajq si? przed nami dopiero, gdy 

poprzedzimy je odpowiednimi, tnafnymi 

posuni?ciami. Podczas zabawy w 

prywatnego detektywa trudno jest 

dopatrzyc si? duzych defektow czy 

wad, grafice czy muzyce nie mozna 

wiele zarzucic. W fabule choc w 

Producant: 
Tcami 7 Solids UO/ 
Micfoprojc 

Wymagania; 
P I0CWHZ 1G MB. Win 95/90 

Dystrybutor: 
IPS 

znajdujgce si? w mojej kieszeni, na przykladowo 

zamkni?te na glucho drzwi. Metoda „chybif trafil", 

bye moze czasochlonna, jednak cz?sto skuteezna 

w wi?kszosci przypadkdw. Z drugiej strony 

Nightlong zaliezye mozna do tego typu 

przygodowek, w ktorych myslenie (a nie 

bezcelowe klikanie) stawiane jest na pierwszym 

miejscu i wysoce nagradzane. Kojarzenie faktow, 

przedmiotow, zdobywanych informaeji przyblizajg 

bohatera do zakonezenia zmudnego, pelnego 

niebezpieczehstw sledztwa. 

Osobowosd b?tfqcej pod graeza kontrolg postaci, 

przypomina klasycznego bohatera filmow 

sensacyjnych, twardziela, ktory cynicznie 

komentujqc otoczenie i ludzi, niczego si? nie obawia 

i znajduje wyjscie z prawie kazdej, klopotliwej 

sytuacji (ostatnia cecha zalezy raezej od graeza). 

Wydawalo mi si?, iz pan'detektyw wszystkich 

wokdl siebie uwaza za glupkow, a on jest jedynym 

czlowiekiem wyposazonym w wynalazek ewolucji, 

jakim jest mozg. Trudno potraktowad to jako wad?, 

gdyz komentarze glownego bohatera, odnoszgee 

si? do poszczegdlnych osob czy sytuacji, byly raezej 

zabawne i wnosily sporo humoru do przesigkni?tej 

ponurym klimatem rzeczywistodci. 

Cudzoziemcy 

doskonale zdajq sobie 

spraw?, iz Amerykance 

cz?sto mowig niezbyt 

wyraznie, a niekiedy z 

jakims dziwnym 

akcentem i ci?zko jest 

zrozumiec cokolwiek z 

ich pokaleczonych 

wypowiedzL I choc 

lektorzy obok grafikow, 

muzykow oraz 

scenarzystdw, takze 

spisali si? niemalze na 

pigtk?, a dobrane 

barwy glosow idealnie 

pasujg do wyglgdu obserwowanych na ekranie 

gfownych i pobocznych bohaterow, to opeja 

wyswietlania dialogow jest mimo wszystko 

bardzo pozyteezna. 

Ze wzgl?du na tradycyjne korzenie giery, Trudno 

nie nazwac fabuly liniowq. Istnieje jedna droga 

prowadzgea do upragnionego, pozytywnego 

zakonezenia, choc z drugiej strony owo 

ograniczenie nie jest mocno odczuwalne i nie 

daje si? za bardzo we znaki, Wi?kszosc czynnosci 

U dofu: 
Chleh powszedni detektywa 
czyli przeszukiwanie 
padejrzanych pamieszczeii. 

najklasyczniejszym, mrocznym wydaniu, takze 

przewazajg cechy pozytywne, zagadki oparte na 

sensownej logice, nie sprawiajg wipkszych 

kfopotow myslgcemu homo sapiens, a 

podziwiane co jakis czas animaeje dopelniajg 

miodny wizerunek Nightlong. 

Czasem jednak denerwuje konieeznose 

przesuwania co milimetr kursora po ekranie w 

celu dogt?bnego przeSzukania pomieszczenia, nie 

wszystkie przedmioty widac jak na dloni i latwo 

jest pomingc, wazne dla bohatera rzeezy, ktore 

przydadz? si? w rozwigzaniu przyszlych zagadek. 

Nie przypadla mi rowniez do gustu, tak chwalona 

przeze mnie par? akapitow wczesniej, tatwosc w 

dochodzeniu do rozwigzan niektorych 

problemdw, Niekiedy sg one tak proste, ze az 

szkoda marnowac na nie czasu, lecz najczpsciej 

jest to niezb?dne w celu posuni?cia akcji gry do 

przodu. Kieszeri bez dna, takze stanowi niemaly 

problem, moze przysporzyc wielu kfopotow i 

zmarnowac nieco cennych minut. Perspektywa 

przekopywania si? przez lomy, klueze, zelastwa, 

magnesy w celu otworzenia zamka nie jest zbyt 

kuszgca, a najczpsciej wlasnie tego typu 

enigmatyezne i pozornie nieprzydatne smieci, 

zbieramy do przepastnej kieszeni naszej kurtki. 

Pomimo bardzo nielicznych zgrzytow Nightlong 

mog? z czystym sumieniem zaliezye do 

przygodowki, ktora spelni oczekiwania nie tylko 

rasowych milosnikow gatunku, ale takze 

graezy, ktorych zach?ci mroczny, 

cybernetyczny, przygnpbiajgcy klimat giery, 

cyniczny bohater oraz szara rzeczywistosc. 

Dodatkowe atrakcje w postaci przycipgajpcej 

wzrok i stuch grafiki oraz muzyki, inteligenta 

choc powtarzajgca rozne filmowe i giercowe 

pomysly fabula oraz a moze przede wszystkim 

postac przygodowki w jej jak najbardziej 

klasycznym wydaniu, powinny zwabic do giery 

wielu osobnikow, ktorzy od czasu do czasu 

lubiq w przerwie mipdzy pojedynkiem na smierc 

i zycie w Unreal, Quake czy Sin, wysilic nieco 

swe szare komorki i zanurzyd si? w niezbadane 

przestrzenie swiata (a wfasciwie jego 

fragmentu) po przekroczeniu magieznej cyferki 

2000 roku. ■ 

Pomimo kilkakrotnie przeze mnie wspomnianej 

charakterystycznej dla'giery klasycznodci, nie 

mo/na tego rsezej odnieSd do oprawy grafieznej czy 

- jemj produktu Dbie cechy zasluguj^ na 

nopvyisze noty i pomimo niewykorzystywania 

!- :aleratar6vw grelika zachwyca wykonaniem, 

wyjqtkowq starannodciq o szczegoty, gdzie kazdy 

wfos, por?cz, papierek ma swoje miejsce i 

l szy oka swym wyglgderm Calkiem rozbudowany 

film wprowacfzajqcy oraz chmera pozniejszyeh, 

dkrywanych w miar? post?pu Sledztwa. animaeji, 

rodneszq atrakcyjnoSd grartia o niemalze 100% i 

apewne przyszpilq do monitordw wielu graezy, 

nlekflhiecznie nelezgcych do zatwardziafyeh 

doSnikdw przygoddwek. 

Muzycznie gra rdwniei przedstawia si? 

-iteresujqca w zvyigzku z dose intrygujgcq i 

ctekewq kclekcjg dzwi?kdw, ktore zmieniajg 

si? wraz z przechodzeniem i eksploracjg 

kolejnych, tajemniezyeh lokaeji i pomieszczen, 

Przewaznie nasze uszy odnotowujg 

przygn?biajqce i ponure melodie, idealnie 

komponujqce si? w atmosfer? giery, jednak 

miejsca, w ktdrych dzwi?ki nabierajg 

weselszych taktow i ozywiajq szarg 

ntmosfer? tklub muzyezny, winiarnia). Dzi?ki 

tego typu muzyeznym dodwiadezeniom, 

graez intensywniej odczuwa klimat swiata 

Tyhtlong i jakby przez trgb? powietrznq 

wessany w niezwykle zajmujgcg 

ktdra weigga bez reszty. 



Recenzje 54 

rWarlords 3: Darklords Rising 
1 Wiecej niz Warlords 3_ 

Z blogobcia przyjilem do wladomodci faht, ze to 
na mnie spoczgl obowiqzek zrecanzowania 
czegos, co nazywa aig Warlords 3: Darklords 
Rising. Zalozylem, it jest to jakid data-dysk z 
misjami do jednej z moich najbardziej ulnbionych 
gier strategicznych, czyli Warlords. Zatem 
wygrzebalem z redakcyjnego archiwum Warlords 3, 
zainstalowalem, i dopiero wtedy blizej 
przyjrzatem sip lemu, co spoczywalo na moim 
binrkn. No cdz, gdyhym od razu to uczynit, 
zaoszczedzitbym sobie przyjemnodci (?) 
szperania po zapchanych grami pdtkach 
archiwum (X?), oraz czasu poswipconego na 
odsznkanie, zainstalowanie (i odinstalowaoie) 
Warlords 3. 

MAC ABRA ~ Czemu? Otdz okreslenie data-dysk 

nie jest w tym momencie do korica 

prawdziwe. Opisywana tutaj gra 

rze&zywf$cie bazuje na Warlords 3P 

ale jest ^bytenrT samodzielnym. Tj. 

nie wymaga posiadania na dysku 

zainstalowanej gry-matki. W sumie przyjemna 

(I jakze oszcz?dzajqca miejsce na HD) 

niespodzianka, Dodajmy przy tym, ze ona 

zawiera tez oryginalne misje i kampanie 

z Warlords 3, .wi^c jesli ktos zakupi W3DR - nie 

musi juz wydawad kasy na tamten tytul. To jedna 

z wielu nader przyjemnych niespodzianek i to 

wcale nie najwi?ksza... 

Jak juz tradycja nakazuje, takiego typu dodatek 

zawiera sporo nowosci. Nie b?d? si? tu bawil w 

wyliczank?, gdyz i tak wszystko znajdziecie w 

osobnej ramce. Powiem o tym, co zrobito na 

mnie najwi?ksze wrazenie. A sq to trzy rzeczy. Po 

pierwsze poprawiona Al wroga. Juz w W3 

sprawiafa ana sporo klopotdw mniej wprawnym 

graczom. Teraz jednak problemy powinni mied... 

wszyscy. Jak to jest, ze zawsze narzeka si? na Al 

•4 nowe kampanie: Bane's Revenge (10 misji), 

Horn of Kar (10 misji), Thalasie (4 misje), Dark 

Dun (4 misje) 

• 15 nowych scenariuszy solowych 

■31 nowych oddziatow (w sumie 95!): harpie, 

jednorozce, skorpiony, zywiolaki etc. 

■5 nowych typtiw bohaterdw (w sumie 15 do 
wyboru) 

•19 nowych zakl^c (35 w sumie) - mJn. jihad, evil's 
eye, mind control 

•nowe wtasciwosci oddzialow 

•w trybie multiplayer 2 graczy gra z jednego CD 

•nowe wersje gry w trybie multiplayer 
•edytor misji i kampanii 

•lepsza niz oryginal! 
• odczuwalnle wyzsza Al 

kompulera 
•nowe Iryby multiplayer 
•duzo nowych rzeczy 
•Die polrzebuje Warlartls 3 
- edylor misji i konipanii 
•ogtilDewrazenia 

•zasadniczozadnycli, 
poza lyni. ze gra jesl 
napiawde Irina ale 
czylorzeczywiscie wada? 

□cena: 

9 

grad w sieci, korzystajqc tylko z jednego CD (w 

wypadku wi?kszej ilosci graczy ilosc wymaganych 

plytek tez si? zwi?ksza, ale nigdy nie trzeba mied 

dokladnie tylu kopii gier, ilu jest ch?tnych do 

zabawy). Ponadto wprowadzono tarn kilka 

odmian rozgrywek multiplayerowych. Capture 

the Flag, King of the Hill, North vs South - to 

tylko przyklady. Nie ma wi?c mowy o nudzie! 

Trzecim powaznym atutem tej gry jest 

wbudowany edytor scenariuszy - i kampanii!!! I to 

powinno wystarczyc za wszystkie zachwyty. 

Cieszyd si? mozna (i trzeba) takze stronq 

wizualnq W3DR. Ale nie b?d? marnowal miejsca 

na pochwalne pienia. Kazdy, kto widzial Warlords 

3 wie, ze - jak na strategi? - gra jest niemal 

perfekcyjna pod tym wzgl?dem tmozna grac 

nawet w 1024x768), a i dzwi?kjest najwyzszych 

lotow. W3DR zas wyglqda praktycznie 

identycznie. Dodawszy do tego opisane tutaj 

innowacje, nalezy stwierdzic jedno: tytul ten 

nalezy traktowac jako samodzielnq gr?, lepszq niz 

oryginaf; jako cos w stylu Warlords 3 De Luxe & 

Enhancement;). Dla milosnikdw turowej strategii 

w konwencji fantasy - jazda obowiqzkowa. 

Ps. Aha, jeszcze fabula;). No dobra, akcja dzieje 

si? dobrych par? wiekow po wydarzeniach 

opisanych w W3. Lord Bane oraz Sartek znowu 

powracajq.,. Tyle wystarczy! ■ 

•Monk- 
potrafi kontrolowac umysly 

Strength: 4, Hits: 2, Move: 2D, View: 3 

•Barbarian - 
silny i szybki, nie potrafi czarowad 

Strength: 5, Hits: 2, Move: 20 View: 3 

•Bard - 
magicznq piesniq zagrzewa do boju 

Strength: 3, Hits: 2, Move: 18, View: 2 

•Alchemist - 
specjalista od efektownych czarow bojowych 

Strength: 3, Hits; 1, Move: 18, View: 3 

komputera, a gdy czasem komputer staje na 

wysokosci zadania, to zaraz cztowiekowi mina si? 

wydfuza i zaczyna marudzid, ze to juz chyba 

przesada? ;). To 

oczywiscie byt taki moj 

mato smieszny zart, Ale 

tez nie byto mi do 

smiechu, gdy niejeden 

raz wojska prowadzone 

przez komputer spuscify 

mi t?gie lanie czy 

zaskoczyty 

niespodziewanym 

manewrem. Powiem 

szczerze, ze nie 

pami?tam kiedy ostatnio 

bylem w takich opatach 

podczas gry. Al 

komputera, chod 

naturalnie czasem 

zdarzajq mu si? rozmaite 

wpadki, to chyba najwi?kszy atut tego dodatku. 

Jezeli uwazasz, ze jestes dobrym strategiem - 

zmierz si? w tej grze z komputerem. Powodzenia! 

CPrzyda Ci si?, oj przyda. J. A co, jesli lubimy 

grad z ludzmi? I tu spotyka nas mifa 

niespodzianka. Multiplayer to kolejny atut W3DR. 

Po pierwsze Cco jest mite) dwoch graczy moze 

Proiiucent: 
M 0»bFn({iiE3iHEn!anl/SSG 

Wymagania: Dy 
P 90.16 Mb Bam; SVGA. Mia* 

Win'S5, kaita rnu/. 

Internet: bflp'//wvw. warfcnls3.com 

erowie 

•Summoner - 
potrafi przywolac groznego demona 

Strength: 3, Hits: 1, Move: 18 View: 2 

Omwjl/M 
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Na cate szcz?scie to juz koniec z 

podejmowaniem decyzji. Czym rozni? si? od 

siebie zaj?ce? Na pierwszy rzut oka lepsze 

wrazenie robi Jazz. Taki sympatyczny koles, 

ktory na pewno wie do czego stuzy giwera. 

Spazz natomiast wygl?da tak jakby wczoraj 

wieczorem przygarowal i dzis leczy kaca 

giganta. Poza prezencj? oba wielkouchy raczej 

niczym si? nie rozni? i to, ktorym gramy nie ma 

prawie zadnego znaczenia. Kiedy juz si? 

zdecydujesz na ktoregos szaraka, wyruszasz do 

boju o wolnosc wszystkich zaj?czakow tod 

„zaj?czec”?] swiata. 

si? Jazzowi jego zwinnosc i 

szybkosc. Czasami tez 

napotkamy przyjaznie 

nastawionego ptaszka, kttiry 

po uwolnieniu go z klatki 

pomoze naszemu zaj?cowi. 

Uszaty z reguty znakomicie 

reaguje na nasze wydawane z 

klawiatury polecenia, chociaz 

czasami i tak wiele zalezy od 

szcz?dcia. Ot, chociazby taki 

klawisz przyspieszenia. 

Naciskamy go - i nie wiadomo 

co si? dzieje. Widac tylko jak?s 

Jazz Jackrabbit 2 
I like jazz.., 

,,Oio ja! Mam wietkie iszy, ogromniastii limit, 

wystajace ztfey i lubig nz**‘ w drobay mak 

poine zfitwie i inne bmieci... My name is Jazz, 

jazzJackrabbiL". 

ELD Zaraz, zaraz. Chwileczk?! Czy ten 

wst?p, aby nie jest zbyt brutalny? 

Przeciez ta platformowka jest 

skierowana przede wszystkim do 

naszych milusiriskich! Ty, z wielkimi 

uszami, zacznij jeszcze raz i licz si? 

ze slowami. „Czesc dzieciaki. Nazywam si? Jazz i 

jestem sympatycznym, zielonym zaj?czkiem, 

ktory kocha wszystko dokola. A ta spluwa w 

moich lapkach to czysty przypadek...". No, juz 

lepiej! 
i 

Pami?tacie jeszcze J?/za? Jednego z gtdwnych 

herosdw platformowek? Taaak, ten 

gamoniowaty szarak [teoretycznie, w praktyce 

jest zielony] powraca! Razem ze swoim 

czerwonym kumplem Spazzem b?dzie skakat, 

fruwat i rozwalal wszystko co stanie mu na 

drodze. Gierka jest skierowana zdecydowanie do 

mlodszych graczy, choc zapewne takze wielu 

starszych da si? skusic i rozprostuje swoje 

zgrzybiate paluszki na klawiaturze. 0 tym, ze 

akcja b?dzie raczej bardzo szybka, informuje nas 

catkiem sympatyczne demko, Po nim nast?puje 

czas na wybor: single czy tez gra w duecie. Gdy 

zdecydujemy si? na single, musimy znowu 

wybierac: Jazz czy Spazz? Oto jest pytanie! 

W swiecie Jazza obowi?zuje 

tylko jedna zasada: byle do 

przodu, Oczywiscie nie b?dzie 

to takie proste! Na waszej drodze 

stan? rozne zotwie, krokodyle, troch? 

sprz?tu latajgcego, szczury, bossowie 

etc. Wi?kszosc z nich to dla Jazza pryszcze 

na... uszach. Co innego bossowie. Oni 

sprawiaj? duzo klopotu i trzeba czasami 

kilka razy do nich wyskakiwad, zanim 

b?dzie mozna skonczyc etap. Na cale 

szcz?scie, w przeciwienstwie do takiego np. 

Heart of Darkness, mozna robic save w 

dowolnym momencie gry. Dzi?ki czemu Jaaz 

Jackrabbit 2 kazdy powinien ukonczyc w 

przyzwoicie krotkim 

czasie, bez zb?dnego 

stresowania si? - a 

chyba o to chodzi, 

prawda? No, a do 

tego nasz bohater 

to kawal spryciuli. 

Nie dose, ze ma na 

stanie giwer? 

pluj?c? ogniem, 

lodem i innymi atrakejami, to jeszcze jest 

strasznie szybki, zwinny, skoezny, 

potrafi ptywac i, za pomoc? 

wielkich sluchdw 

latac. Jednak 

najbardziej 

przyda 

¥ 
plamk?, ktora z 

pr?dkodci? kilku machow 

przelatuje przez plansz?. Ale 

zabawa jest wtedy rajdowa, 

szczegolnie kiedy giercuje si? 

we dwoch, po kilku 

..coolerach";). 

Kilka slow o grata. Jest ona calkiem, 

catkiem. Nie jest to z oczywiscie klasa, 

jak? reprezentowaf Rayman, ale za 

to Jazz Jackrabbit 2 nadrabia to 

tempem akeji. Ogolnie wszystko 

jest bardzo kolorowe i radosne, 

Kwiatki si? udmiechaj?, potworki 

robi? wrazenie przyjaznych dla otoczenia, 

wsz?dzie lez? truskawki, marchewki, jabluszka 

itd. Plansze s? nadzwyczaj zroznicowane. 

Znajdziemy tu praktyeznie wszystko - od lochow 

do wodoci?gow, od miasta po morze. Animacje 

postaci nie budz? 

zastrzezen. W 

Swiecie Jazza 

wszystko porusza 

si? z gracj?, 

odpowiedni? 

szybkosci? i spor? 

dawk? humoru, 

Uroku tej 

platformdwce dodaje 

takze muzyezka i 

Fraducflfit: 
Epic 

odgtosy 

towarzysz?ce 

poezynaniom Jazza i/ 

lub Spazza. Stowem sielanka... 

tylko ten zaj?c z giwer?, ktory rozwala co 

tylko napatoezy mu si? pod luf?, psuje troch? 

klim?, Poczekajcie jednak kiedys chwil?, a 

zobaezyeie, iz nasz bohater tez jest luzakiem. 

Wyjmuje wtedy z kieszeni marchewk? i 

spokojnie j? zjada. 

Koncz?c sw? przygod? z Jazz Jackrabbit 2 

stwierdzam, ze jest to naprawd? bardzo mita 

platformowka, chociaz troch? juz archaiczna, 

Bardziej w swoim stylu przypomina Super 

Mario Bros niz nowoczesne gry tego rodzaju, 

takie jak Pandemonium czy Rayman. Nie 

oznaeza to jednak, iz nie warto sp?dzic przy 

niej kilku rajdowych wieczorow...,lEj ty! Z 

zielonym pancerzem na grzbiecie! Pal wrotki, 

bo jak ci? pocz?stuj? srutem...". ■ 



Wojna w 6wiecie Pierscienia 

Oalaktyce... ups, la nie la gra (Mat (0 Lew 
Lean;)). w kaiilym nm w bartfm oilieglej 

res, 
wifRiS2c;aji|ciislt si? w cigglyct wojnaeh 
Wszeiaho po tali dlugim czasfe, ze lit juz me 
liumipfat u co lak nujimile tocze sip le wnjuy, 

rasy ww\y itokfij, zitezw wsieHti bmi I 
iyly sable iflugo j szczjsliwie. Ai do ciasu gdy 

wrsdoycli Obcyelt, klopzy ngnlent i mm 
sfiLslaszyli felt siediiby... Ondajmy loti), gwnll 
wyjasiiienta, it nejetai iiyli... lodzie. Tab, 
ludzie, my, linmo sapiens! 

Mac Abra 

aka inwersja zafozeri (zwykle to my 

Lj bnonilismy si? desperacko przed 

I; wraz? inwazjq) nie jest moze czyms 

|i| rewelacyjnym, bo byto par? gier 

| opartych na mniej wi?cej podobnych 

™ zalozeniach - ale warto o tym 

wspomniec, No dobra, wracajmy do „story". 

Rasy zamieszkuj?ce Ring World (czyzby odlegla 

aluzja do cyklu ksipzek L. Nivena?) wprawdzie 

wygraly to starcie, ale,., Po pierwsze; najezdzca 

zostal odparty, ale nie pokonany - moze wrdcici 

Po drugie: stare nawyki s? silne; gdy rasy zndw 

nauczyly si? walczyc i posmakowaly krwi wroga.i. 

no cdz, momentalnie wzi?ly si? za tby. 

Tak wlasnie zaezyna si? Echelon, czyli 

„n-tydziesi?ta" juz gra z kanonu RTS. Ani lepsza, 

ani gorsza niz wi?kszosc z omawianych na lamach 

CDA gier z owego gatunku. Podtytul, ktory 

mozna by spolszczyc jako fspenetcuj^odszukaj, 

zniszcz" doskonale streszcza jej filozofif: Nie 

oczekujcie tu zadnych r02budowanych; 6pcji 

dypi0macji, zagmat^yph wltkdyyjajaulannych 

etc. Ot, proste (w miar?Tio|dnie wc'zasie 

rzeczywistym, taki Warcraft 2 czy inny Red Alert 

rozgrywany na powierzchni innej planety. Na 

poczptku graez wciela si? w skdr? przedstawicieli 

jednej z trzech ras (niestety jest to jedyne 

podobienstwo do Starcrafta ;)). Naturalnie kazda 

z nich posiada swe specyficzne umiej?tnosci, 

dysponuje wfasnymi typami uzbrojenia, 

strukturami itd, (patrz tabelka), Gra toezy si? 

wylgeznie w trybie dose 

krdtkich kampanii, 

oddzielnych dla kazdej 

rasy, bez mozliwosci 

zagrania w misje 

solowe, tutoriale etc, 

Co robimy? Wiadomo: 

stawiamy bazy, 

wydobywamy surowce 

(mineraly i rop? 

naftowq), produkujemy 

jednostki, 

upgradeujemy 

struktury i wykanezamy 

wroga na danej planszy. 

Przy czym zwracajcie 

uwag? na energi? 

powstalq ze spafahia 

ropy iiuD pocnodzqcg z „wiatrakow J, poniewaz 

jej niedostatek powoduje albo znaczqcy wzrost 

czasu potrzebnego na wytworzenie danej 

struktury, albo nawet wstrzymanie procesu 

produkeji. A mozemy sobie produkowac naraz kilka 

rodzajow np, uzbrojenia, zlecajqc przy tym 

wykonanie praktyeznie dowolnej ilosci danej 

jednostki. Czyli w sumie standard. Nie ma tu nic 

i struktury 

Aruthas ■ mieszkari&y pustymiej Esliyl. NieZle rozwini^ci pod kptem 

technologii, Intsfigentni, raezej iigresywni Zamierzaj? „wyzwolic" 

wsiystklernne rasy* 

E&vkWpwe strife 
Drill ■ wydobyws mineraly i rop? 

Crawler - szybki pojazd zwfedowczy, uzbrojony vv 
wydajne lasery 

Eriins - moze nie maj? az taktfobrze rozbuefowanej technob'gri jak 

Aruthas, ale ich uezeni dyspnnu^'ogromnym'ptenGjflbm, co spram ze 
szybko nadrabiajq poczgtkowe braki. 

m 
Przvkladowe struktury 

• Wind Spin - generuje pr?d, wykorzystujqc energi? wiatnu 

•ChainHopper - czterokolowy lazik 0 niesamowitej zr?cznosc 
i prpdkosci 

Trasks - starozytny narod z wulkanicznej planety Kulgan, Nie s? 

specjalnie inteligentni, ale nadrabiajq to brutalnosci? i zqdzg walki. Rasa 
wojownikow! 

Przvktadowe struktury 

•Plunder Mill - przetwarza mineraly 

•Crawler - szybki i bardzo dobrze uzbrojony pojazd 

zwiadowezy 

nowego - ale jest wszystko, co 

bye powinno w porzqdnym RTS. 

Niestety, dalej.nie jest juz tak 

dobrze... 

Przykrym zaskoczem&m (nie 

jedynym, niestety) bylfakt, ze 

gra dziafa wyfqcznie w tr'ybie 
640*480. W momende, gdy 
wasz Windows ustaviony jest 
m wyzsza rozdzielczo36, gra 
toezy si? w okienku i nic m to 
nie mozna poradzid, Grefika, 
prawd? powiedziowszy. jest 

celkjemw porz^dku. Echelon 

wprawdzie nie wykorzystuje 

ateelei'atordw, ale i tak cafosc 

wyglgda naprawd? ladnie* 

Efektowne backgroundy, fadne 

Mod nbefuze) jednostki z 

prsryz^Ditymi animaejami ruchu 

i zniszczenia, fajnie wyglqdajqce 

eksplozje.., Nie b?d? tu wytykat 

palcami, ale mialem okazj? 

obejrzec sobie pewien Bardzo 

Oczekiwany RTS z 
Renomowanej Firmy... \ na jego 
tie Echelon wi.ztiirila prwentuje 
si? wn?cz zn&komicb! (PKlzy 
czym tak naprawd? swiadezy to 

nie tyle 0 klasie Echelona, co 0 

marnej jakosci tamtego 

produktu... No dohra^ przyznaj? 
si?> niM? tu 0 Dune 30D0J. 
Przy czym autorzy Echelon nse 
pokusili si? 0 zastosowanie 

patentow typu „w pelni 

trojwymiarowe srodowisko" 

czy „wplyw uksztaltowania 

terenu na mobilnosc jednostek" 

etc. Ot, suwamy nasze 

jednostki po ladnych, 

dwuwymiarowych tlach i tyle, 

Dodajmy tu, ze wybitnie 

irytujqcy jest bardzo powolny 

scrolling ekranu - aby dojsc z 
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Po lewej: 
Graflka mote nle Jest 
powalajoca.,. ale jak 
na|bard2iel maze sle 
podobac 

Big! RTS z 199B wytgcznie w trybie single?! To 

troch^ niepowazne... i znaczgco obniza radosb 

fflbawy, poniewaz nie mogp powiedziec, by 

tomputerowe Al stalo na specjalnie wysokim 

Poziomie. riKwiatki" typu, iz np. wrogi pojazd 

Uociera do jednej z moich struktur, po czym chyba 

.*apada w sen zimowy, skutecznie mogg zniechpcic 

do tej produkcjuNp owszem, to milo ze strony 

'.vroga, iz cierpliwie oczekuje az go wykoriczp, 

powstrzymujgc sip w tym czasie od aktow agresju; 

Ale.., tu nie o to chodzi, Prawda? Naturalnie nie 

oznacza to, ze komputer gra jak idiota. Czasem tylko 

zdarzajg mu sip podobnej klasy wpadki, A ze nie 

mozna zastgpic go umyslem innego gracza.\ no coz. 

Szkoda, 

Internet: gaintisjittft.com 

gdrnej na doing krawpdz planszy, trzeba miec iscie 

Oenedyktyhskg cierpliwosc. [Naturalnie nie mozna 

lego zmienic w opcjach). To nie koniec wad tej 

gjtrki, Z duzym zdziwieniem przyjgfem fakt, ze w 

coole nie posiada ona opcji multiplayer! Na mily 

Sterowanie nie jest 

trudne, na pochwalp 

zasluguje tu bardzo 

efektowne (wizualnie) 

menu sterujgce, 

przypominajgce 

skrzyzowanie migawki 

aparatu fotograficznego 

z jakgs skomplikowang 

maszynerig (brzmi to 

nieco mgliscie, ale kto 

zobaczy, ten zrozumie). 

Wprawdzie zajmuje ono 

sporg czpsc i tak juz 

niewielkiego okna - lecz 

w kazdej chwili mozemy 

je „znikngc" jednym 

nacisnipciem klawisza, Choc jak dla mnie, to 

gdyby wyglgdalo mniej efektownie, a zawieralo 

np. wskaznik ilosci wytworzonej i zuzytej 

energii (bo nie zawieral), to tylko bym temu 

przyklasngl. Skoro mowimy o sterowaniu - mialem 

czpsto powazne problemy z jednoczesnym 

zaznaczeniem grupy oddzialow, Teoretycznie jest 

to bulka z maslem - klikamy myszkg i zagarniamy 

dang grupkp w okienko. Ale w praktyce nie jest tak 

rozowo, Czpsto trzeba kilkukrotnie klikngc, by 

okienko laskawie chcialo zaistniec, a ponadto moze 

sip tu okazac, ze zamiast wyznaczyc nowg grupp,,, 

zmienilismy kierunek marszu wczesniej 

zaznaczonego oddzialu! Tj. nasze poczynania 

zostaty zinterpretDwane jako... skierowanie 

poprzedniej grupy w to miejsce, gdzie wlasnie 

usilujemy wybrac nowe oddzialy, A poniewaz te nie 

poruszajg sip zbyt szybko (zas jaki jest scrolling 

ekranu, to juz pisatem), to naprawdp niejeden raz 

cisnply mi sip na usta wybitnie brzydkie slowa. 

Awangarda moich sit dostaje lomot przy wrogiej 

bazie, drugi rzut nie idzie im na pomoc, tylko,,, 

wraca do mej bazy, gdzie wlasnie usilujp 

bezskutecznie zmusic nowo powstale jednostki do 

wymarszu,.. A zanim je zawrocp, zanim dotrg do 

celu... I co z tego, ze mam ze trzykrotng przewagp 

liczebng, skoro nie mogp jej w pelni wykorzystac? 

No dobra, widzp, ze zoic az kipi na papierze i ktos 

moze sobie pomyslec, ze ta gra to chala totalna. A 

przeciez tak nie jest. Echelon ma tez swoje plusy, 

Warto wspomniec o wprawdzie nieco monotonnej 

[na dluzszg metp), ale fajnej, troszkp trance'owej 

muzyce, Szkoda jeno, ze sg zaledwie trzy audio- 

tracki. Efekty dzwipkowe (w tym gfos narratora) 

rowniez sg niczego sobie, 0 tym, ze grafika cieszy 

oczy, juz pisalem. A nawet, co stwierdzam z lekkim 

zdziwieniem, mimo licznych, a wystppujgcych w 

grze usterek, w Echelona gra sip calkiem 

przyjemnie, Na tyle niezle, ze w sumie mogp go 

polecic tym, ktorzy lubig proste RTSy i obdarzeni 

sg pewng dozg anielskiej cierpliwosci oraz 

tolerancji na cudze blpdy. Moim zdaniem gdyby 

wpgierscy (tak, tak...] autorzy z wipkszg 

starannoscig przetestowali swoj produkt i 

wyeliminowali chocby te najpowazniejsze usterki 

(brak multiplayer, wolny scrolling, zaznaczanie 

oddzialow), bez problemu moglbym przyznac ich 

dzielu ze dwa punkty wipcej, Zabraklo czasu czy 

chpci? 

Producent: 
Amnesty Visuals 

Wymagania: 
P-100,16 Mb Ram. SVGA, 
Win’95, Direcl X, karla muz, CDx4. 

Dystrybutor: 
Midas Interactive Entertainment 

explore, discover 

- iiaim i ntwitk iHiwr^ei 
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Need For Spe' 
za pieniq. c\\ 

cudzoziemskimi i ladnie brzmi?cymi nazwami w 

stylu: Ferrari, Lamborghini, Jaguar... Niezaleznie 

od wszystkiego - to wciqz SA zabawki. Od 

tamtych „dziecinnych" jednak odroznia je cos 

jeszcze; cos, co sprawia, ze gdy mowa o tym 

..czyms", wipkszosc duzych chlopcow 

kompletnie wymi?ka - CENA! Co?! Powialo 

grozq? 

Emulacja symulacji 

Niestety. I... zupefnie niepotrzebnie! Przeciez 

my, ludzie CPanowie?], jestesmy tak 

niesamowicie (i przewrotnie] mgdrzy, ze 

stworzylismy sobie nawzajem mozliwosc 

emulowania [w mniej lub bardziej 

prawdopodobny sposob] wrazen zwigzanych z 

przemieszczaniem si? tymi cudownymi duzymi 

zabawkami; paradoksalnie jednak: za pomocg... 

innej zabawki! [To do odgrywania tej roli w wielu 

przypadkach sprowadzana jest pot?zna moc Pll- 

Powiadaja, ze chlopcow od mtzczyzn odpoznic 

mozna jedyoie, patnzqc na cent ich zabawek. 

Nonsens? Hm - a jednak gdy sit cztowiek nad tym 

przez chwilt pozastanawia, nzeczywiscie maze 

dojsc do zaskakujqcega (nawet dla niego 

samego) wnioskn: mdj Boze - cos w tym jest! Oto 

■ jak sig wydaje: trafny i (mam nadziejt) nowniez 

i przejrzysty przyklad, ktdry moze podeppzet tg 

chwiejng (jak na razie) koncepcjt. Zaczniemy od 

pytania: kloz z nas, przedstawicieli czysci 

populacji ludzi okreslanej gpzecznosciowym 

mianem Panow nie zachwycal sit za mtodu tzw. 

jesaaii" (stosowany na moim podwopku skpot 

od jesopakdw" - a.k.a. „zelazniakdw" i tym 

podobnych)? ...Ekhem, no tak ■ uwaga: dygpesja! 

• nowniez i nieliczne ppzedstawicielki ptci pitknej 

mialy z lymi metalowymi miniatupkami 

samochodow sporo do czynienia - jednak... sa to 

przypadki na lyle rzadkie, ze mozna uznad je po 

pposto za wyjgtek z catg mocg potwiepdzajtcy 

poslnwiongregult. 
Gem.ini 

le wracajgc do rozwazan! 

Owczesne resoraki mialy jedng 

cudowng cech? - niewgtpliwie 

byly to najlatwiejsze do zdobycia 

(drog? zakupu poczynionego przez 

rodzicow] i zarazem 

„najprawdziwsze11 [autosugestia u dzieci nie zna 

granic...] samochody. No i swietnie - zostawmy 

jednak sielskie dziecinstwo i przeskoczmy jakies 

kilkanascie lat w przysztosc. Dawne dziecko to 

juz - zatozmy, gdyz to nie wiek jest 

determinantem m?skoscL. - m?zczyzna. Czy 

bawiq go modele samochodow? Alez oczywiscie 

ze... TAK - teraz jednak w skali 1:1, blyszczgce 

chromem i 

U dolu: 
Maszyna. Eeeecli!... 

pachngce 

skor?, a tak w 

ogole najlepiej 

wykonane na 

zamowienie w 

nam?! Skqdze! A gdy jeszcze okazuje si?, 

ze zaspokajany jest zarazem drugi z 

powszechnie panujgcych wsrod ludzi pop?dow 

[wlasciwy tym razem - jak si? zdaje obydwu 

plciom - ...nie, akurat nie o tym mysl?! Bez 

skojarzen prosz?!] - ZADZA PR^DKOSCI, to - 

doprawdy - jakos tak Izej si? na duszy robi bez 

tej przekl?tej (a snionej nocami...] Visy Gold i 

wolnego kredytu ktoregos z bankow 

swiatowych. Istnieje jednak warunek udanej 

emulacji - jest nim koniecznosc dysponowania 

ktorejs z 

niewielkich fabryczek we 

Wloszech b?dz w Wielkiej 

Brytanii. Odrobin? 

wprawdzie zmienila si? 

nomenklatura - wczesniej 

do wszystkiego swietnie 

pasowala nazwa zbiorowa 

„resoraki", teraz dobrze 

jest, gdy mozna okreslic je 

Humer T1/9B 
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furgondw I - byd moie - 
lordw 
splil-scmen! 
ghost car 
REALIZM (dopewnego 
slopnia) 

Minusy: 
• eeee... szubaiac na site: 

moze zamUniete. 
zapgllone lory?... 

odpowiedniej klasy sprz?tem, i - oczywiscie - 
takimze „emulatorem". Wszak chodzi o jak 
najpetniejsze ztudzenie... 0 to pierwsze - 
niestety - musimy zadbac sami; o to drugie 
jednak starajq si? juz inni: twrircy [Tworcy!] 
gier, ot chociazby tacy, jak Electronic Arts. 

Cdostownie] we wn?trzu takiego furgonu 
marzen! Gdyby jeszcze punkt widzenia znajdowal 
si? gdzies za kierownicq, a nie gdzies nad galkq 
skrzyni biegow... Tak na dobrq spraw? jednak - 
nic to! W kazdej wszak chwili mozemy wskoczyc 
za szoste kolko i ,,namacalnie” przekonac si?, co 
i jak! (Te kokpity! Ech... - tyle tylko, ze ich 
obstuga jest na tyle pami?ciozerna, ze radzq 
sobie z nig jedynie karty z osmioma megami na 
tekstury. K sazalieniu: zwykle VooDoo nie 
uciqgnie tego niestety i majqc takq kart?, za 
skarby swiata nie zobaczycie kierownicy. J. 

I w tym momencie, w chwili gdy przychodzi 
spojrzec na odtworzone w „Zqdzy" autka, 
i poczuc twiem co mowi? - joy z force 
feedbackiem wciqz dzialal), co tez potrafiq 
zaczynajq si? problemy ze slownictwem, a 
scislej: z powtdrzeniami! Sq one bowiem [autka] 
tak wspaniale, ze,.. no po prostu nie sposob 
uzywac epitetdw innych, niz superlatywy! A to 
przeciez dopiero poczqtek - jesli zas uwzgl?dnic 
fakt; iz rdwniez i inne elementy sktadowe giery 
Wjniezym nie ust?pujq cudownosci wozkow, to... 
brak mi stow. No nic, nie z takich opresyj to 
ciato wychodzito cato!;) Te wozki jednak.., 
Arghhh! Ja chc?! Ja musz?...! Aston Martin 
DB7, Chevrolet Corvette C5, Ferrari 550 
Maranello, Lamborghini Diablo SV, a nawet 
Jaguar XJR-15 i Mercedes CLK-GTR (slynna 
..Srebrna Strzata"!]. Bogowie - jak tez one 
jezdz?! A jak si? prezentujq! Trzy poziomy 
uszczegdlowienia ksztaltow! Chrom! Cienie 
elementow otoczenia! Pelgajqce na metalowych 
cz?sciach refleksy kolorowych swiatet! 
Obracajqce si? aluminiowe felgi! Dzialajqce 
dwiatta [krotkie i dlugie!) i rozblyskujqce 
podezas hamowan wsciektq czerwieniq lampy 
stopu! DZWIfjKL. Wrrruum! - ryk pracy 
szesciolitrowych silnikow podezas przyspieszen, 
odgtos pracy turbospr?zarek w momencie 
zdejmowania nogi z gazu... Ogolnie - kopie i 
miazdzy: poczynajqc na audio-trackach do 
poszczegolnych torow (tradycyjny - choc to 
nienajlepsze okreslenie tego typu muzyki - dla 
N4S pulsujqcy basami trans], przez dzwi?ki 
towarzyszqce samej jezdzie [cudowny efekt 
Dopplera - przy wymijaniu trqbiqcego marudera 

No, nareszeie w domu czy raezej - w temacie: 
Electronic Arts i jego Potrzeby Pr?dkosci, czyli 
angielskiego Need For Speed! A scislej - trzeciej 
jej odstony! Bogowie - juz trzeciej!.,. A ja wciqz z 
pasjq pogrywam w „jedynk?"l Ale przeciez 
warta jest tego! Co tylko potwierdza, ze N4S 
zawsze wyprzedzat catq reszt? pokrewnego mu 
tematyeznie softu o co najmniej dwie dlugosci 
toru! Teraz zas - po kilkudziesi?ciu godzinach, 
ktdre sp?dzitem zestawiony z petnq wersjq Need 
For Speed III: Hot Pursuit - smiato mog? 
stwierdzic, ze i w tym przypadku daleko w tyle 
(w swqdzie palonych podezas przyspieszen gum 
i dymku z rur] zostato wszystko, co w 
jakikolwiek sposob symuluje poruszanie si? po 
vvirtualnych drogach! Innymi stowy: tak jak 
wymiataty poprzednie cz?sci, tak tez 
wymiata Ntrojeczka" - NIC si? w tej 
materii, na nasze szcz?scie, nie zmienilo! 

N., .and the road 
becomes my bride!" 
A v grze zmienilo si? w zasadzie 
wszystko (oprocz ogdlnie uj?tego 
zemysfu - seria jest seriq)! Dodajmy: 
wszystko na znaeznie, naprawd? 
znaeznie lepsze! Zaraz zaraz jednak... 
dlsczego tylko „ogolnie uj?tego”? Ano 
dlatego, ze - co ciekawe: rowniez i 
ki cepcja aktualnej odstony ..Potrzeby" 
me jest prostym skutkiem stosowanej 
powszechnie a rdwnie prostej 
prawidlowodci: wydalismy jedynk? - 
sp!,awdzita si?; pdzniej byla wykorzystujqca 
niutywy jedynki - dwdjka i... rdwniez si? 
sprawdzila; no to wlasciwie dlaczegoz by nie 

obic takiej samfcj, tj. wywodzqcej si? w prostej 
linii od starszej siostry - trojki?! A wi?c 
n ntqpilo pewne przeobrazenie spodziewanego 
obrazu Hot Pursuit: unowoczedniona zostala w 
mm nie tylko oprawa, ale i - co wazniejsze - 
wn?trze! Efekt? Jest on swoistq kompilaejq 
elementow nowych i znanych graezom (i 
i ieczywidcie sprawdzonych juz) wzorcow. Nie 
dosyc jednak na tym; przeciw koncepcji 
, vynikania" trojki z dwojki swiadezy rdwniez cos 
zgola odmiennego. Mozna bowiem z duzq dozq 

; 'awdopodobienstwa pokusid si? o 
icwierdzenie, m w aktualnej „Zqd2yM nastqpil 
enessns zagubionej gdzied w N4SI1 Idei pelnego 

urealnienia dwiata przedstawionego (no. kfdci 
si? z tym widowiskowosc i... nieskuteeznose 
kraks. J, ktorq przeciez blyszczalo najstarsze 
Need For Speed. 

Co to oznaeza dla graezy? Po prostu powrdt do 
rewelacyjnych korzeni i pami?tnego, wr?cz 
namacalnego klimatu ..prawdziwosci". No i 
dwietnie - to jednak ogdlnik; dokladnie zas co?! 

Jedenastu (?J wspaniaiych 
Po pierwsze i - kto wie - moze nejwazniejsze: 
nastqpif ..odwrot" DO licencjcnowanych 
wozkow. Zapomniec mozna wi?c o srednio 
udanym pomysle jazd probnych (od tego jest 
Test Drive!) prototypowymi modeiami 
samochoddw, i ktdrych wide nigdy nie .zjedzie" 

i poziomu idei stylistdw i 
inzynierdw. Tu mamy okazj? 
dorwania jedenastu fjek na raziet) 
oryginalnych, istniejqcych i 
zapewne nawet w tej chwili (gdzied 
w lepszym Swiecie, J 
przemierzajqcych autostrady 
odmian stad koni rtiechanicznych. 
ukrytych pod maskq! Taki uklad. 
oprdez satysfakcji wynikajqcej z 
mozliwodci (wreszeie!) 
poskromienia tych wydnionych 
zabawek, wiqze si? z dodatkowymi 
..smaezkami". Jednym z nich jest 
mozliwosc pokr?cenia si? 

M.Mm 
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w tunelu!), po gtosy przerazonych naszq 

maesteri? gliniarzy („on sunie ponad sto 

dwadziescia" - przy czym mtiwimy o milach, 

oczywiscie!). Moment: jak to - to POLICJA?! 

Ano ona... jest! Po chwilowej absencji w dwojce, 

na ring wrocilo Prawo! I to w jakim stylu! (0 

tym jednak dopiero jakies dwa akapity nizej.J. 

Slowem - rewelacja unoszqca wtosy na gtowie! 

Dosyc jednak zachwytow! Wi?c: jedenascie 

wozkow! Lecz, jako si? rzeklo - na razie: w grze 

istnieje bowiem funkcja „downloadu" ze 

autorskiej strony, a - jak wiesc gminna niesie - 

kolejne furgony juz w drodze!... Zresztq - juz 

teraz mozna pojezdzic czyms innym niz 

przepisowa jedenastka - korzystanie z kodow 

kioci si? wprawdzie z etykq prawdziwego 

gracza, jednak w tym wypadku cel - 

przykladowo - ci?zarowka wojskowa: ten 

klakson!; czy autobus szkolny Cnota bene: znany 

juz z dwojki] uswi?ca niegodne, lecz - jak widac - 

niezb?dne srodki... 

Dziewi^c [?] niezwyktych 
tras 
I znowuz ten sam problem: jakie dziewi?c?l 

Doszly mnie bowiem sluchy rdwniez i o obecnie 

projektowanych i w przysztosci 

„downloadowalnych" torach! Swojq drogg: 

edytor tak wozkow jak i trackow - MAX - 

wykorzystany przez EA przy projektowaniu tych 

cudeniek wydaje si? bye programistycznym 

cudem... Jak na razie jednak - smigad mozna po 

osmiu dost?pnych normalnie (tak nawiasem 

mowiqc sq to cztery tory - z tym ze niejako 

„podzielone" w dwie, krancowo odmienne 

wersje, plus - oczywiscie - mirror i reverse ich 

wszystkich) i jeden - Empire City, do ktorego 

dost?p uzyskujemy dopiero po wygraniu 

Knockout Mode. Pozwol? sobie skoncentrowad 

si? na tym ostatnim - Empire. No coz - po 

prostu basri; cos jak batmanowskie Gotham: luk 

triumfalny, ogromny posqg aniola i gorujqce nad 

miastem katedra - robiq niesamowite wrazenie! 

A wszystko to nad mrocznymi, z rzadka 

rozswietlonymi kolorowymi neonami uliczkami, 

na ktorych toczy si? wyscig, w strugach 

deszczu... Zaprawd? powiadam Warn - poezja! 

Ot, wlasnie poezja! Nie we wszystkich jednak 

jest az tak „nierealnie” - inne bowiem spektrum 

wrazen wiqze si? z jazdq na swiatlach, w nocy, 

w deszczu gorskimi wqskimi „sciezynami’’ 

(Rocky Pass), gdzie dodatkowym bodzcem do 

niezdejmowania nogi z gazu sq dwie policyjne 

Corvette „w warkoczu" i kiedy to zupetnemu 

uniesieniu si? w powietrze przeszkadza 

U dolu: 
Nie maszVDoM-nolD 
zapomnii o widoku kokpitu. 

. p?d rozp?dzonych wozkow opadlych jesiennych 
lisci (EVERYONE MUST SEE IT!), kurzu i biota (na 
przedniej szybie, bqdz kamerze); wreszcie 
tradycyjnych, lecz jakze zrobionych: mgly, 
deszczu, sniegu! Czy wielkim nietaktem, wobec 
tych nie dysponujqcych akceleratorem b?dzie 
nadmienienie, iz platki sniegu uderzajqce o 
przednig szyb? zmieniajq si? w rozchlapanego 
wodnego kleksa, ktory powoli niknie? A to, ze 
zmienia si? kqt padania w zaleznosci od zmiany 
ukladu kamery? A odblask swiatef na mokrym 
asfalcie (odbicie), efekt aureoli czy soczewki?! 
Ech, sfabo mi... 

„Ten Four!” rulez! 

Ano wlasnie - tytulowy Hot Pursuit! Czyli, innymi 
slowy: tryb gry, ktory bezsprzecznie zasluguje na 
poswi?cenie mu odr?bnego akapitu! Jest to 
wprawdzie tylko jeden z ogolu czterech, ale... jak 
dla mnie jeden za wszystkie, wszystkie za ten 
jeden! Zabawne - na pierwszy rzut oka nie 
szczegolnego: no bo czyz nie mielismy juz 
przyjemnosci (o tak! - przyjemnosci) uciekania 
przed karzqcq r?kq sprawiedliwosci w pierwszej 
odslonie NFS? Mielismy! No, to co jest teraz 
odrobin? rozni si? od zapami?tanego obrazu - 
przede wszystkim tym, ze polieji jest obecnie 
jakby wi?cej, ale... W momencie jednak gdy 
dodamy, iz nauczyli si? oni dziatac symultanicznie 
(co oznaeza, ze gonic nas moze nawet i pi?c 

..wyjqtkdw" na raz!), a co 
wazniejsze potrafiq rdwniez 
i kooperowac - 
wykorzystujqc pasmo 
policyjne prosic siebie 
nawzajem o wsparcie czy 
informowad o posuni?ciach 
podejrzanego (czyli... nas, 
grajqcych!), to sytuaeja robi 
si?, jak sqdz?, bardziej 
obiecujqca. Na wlasne 
nieszcz?scie jednak chlopaki 
(i mita pani z centrali) nie 
wiedzg, ze rdwniez i nasze 
autko sprz?gto si? z 
cz?stotliwosciq ich CB i 
doskonale slyszymy, gdzie 
tez zamierzajq oni ustawic 
blokad? czy rzucid na asfalt 
pas kolcow... Tak tak - 
blokady i kolce! Jednak Hot 

grajqcemu jedynie grawitaeja... Bez odrobiny 
przesady - nadnereza majq po jakims czasie 
dosyc: kazdy moglby poczuc si? wykonezony 
ciqgtq produkcj? ogromnych dawek adrenaliny! 

Odpowiedzialnosc za tak wielkie dawki hormonow 
i wywolywanych przez nie emocji przejmujq 
pospolu swietne (naprawd? swietne!) - oprawy: 
grafiezna i dzwi?kowa. Jako jednak, ze jakies 
drobne informaeje na ich temat zdolaty si? juz 
przesliznqd, pozwol? sobie nie wdawac si? w 
szczegofy (no, moze odrobink?. J i 
scharakteryzowac je bardziej moze ogolnie (sami 
rozumiecie - serce juz nie tak mocne, co 
niegdys.J, Oto bowiem, w przeciwienstwie do 
dwojki (wersji Special Edition) obsluga VooDoo 
nie zostafa 
dorobiona na - jak 
si? wydaje - last 
minute! Innymi 
slowy: wyciskane 
jest z 
akceleratordw 
wszystko, co si? 
tylko da i to w jakim 
wspanialym stylu... 
A jesli jeszcze 
ogolna konfiguraeja 
sprz?tu pozwoli - 
N4SIII poszczycic 
si? moze (i szczyci, 
oj szczyci...) 
efektami 
podrywania przez 
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G1 Recenzje 

Pursuit byfby tylko jedng z wielu opcji gry, gdyby... 
Tak jest, istnieje mozliwosc wlgczenia czerwono- 
niebieskiego sygnafu swietlnego, ktory - wraz z 
modulowanym, acz jednakowo przerazliwym 
[cudownym!] wyciem oznaczac bgdzie, iz od teraz 
to GRACZ jest tutaj szeryfem; ze odtgd na tych 
drogach on stanowi - kurczg blade - PRAWO! Ano 
wlasnie: to jest to, co sprawilo, ze pokochafem 
Need For Speed III mifoscig czystg, lecz pelng zaru! 
Oto bowiem wreszcie - po wielu latach (pamigtam 
amigowe Highway Patrol... ech, mtodosc!) mamy 
okazj?, by popgd/ic w majestacie porzgdku i 
sprawiedliwosci (to serve Si to protect), przy 
wykorzystaniu specjalnej policyjnej mapy, patrzgc 
jak cywilne wozy ustgpujg nam miejsca, w slad za 
chorrerrrnymi, niesforrrnymi kierrrowcami”! 

Klody pod nogi? A czemuz by nie - tyle ze nie ktody, 
a kolce, i nie pod nogi, a(;pod gumy... Malo? A wigc 
dodam jeszcze najcigzszy argument: tych 
ostawionych policyjnych wdzkow jest ogdlnie kilka; 
gracz jednak dysponuje trzema. Zaledwie czy az 
trzema? Raczej „az"! Czy sg tacy, ktdrym 
Chevrolet Corvette, Lamborghini Diablo 
(umieram!. J czy nawet dziwaczny, bonusowy El 
Nino - nie wystarczajg?! 

Ufff. Pozostale tryby, jakkolwiek emocjonujgce, nie 
oUuiegajg zanadto od zapamigtanych skgdingd 
standardow. Istnieje tak pojedynczy wyscig 
przeciw calej grupie (trzy prgdkosciowe klasy), 
jednemu bgdz tez... zadnemu przeciwnikowi! 
Oczywiscie jest rdwniez okazja, by sprawdzic sig w 
calej serii ..rejsdw", gdzie tylko ogolna liczba 
zebranych punktdw okredla pozycjg w catym 
turnieju (dodatkowa motywacja - dwie dodatkowe 

(choc komputerowej Al niewiele 
mozna zarzucicl). Pofgczenie „po 
kabelku", via IPX, TCP/IP czy 
modem, i uzyskane dzigki niemu 
niepowtarzalne doznania w 
trakcie bgdz to rywalizacji, bgdz 
wspoldzialania. (Wierzcie - tak 
Hot Pursuit z wyjgcym Allorem w 
kilwaterze - jechalismy w nocy i 
deszczu; jak i zgodne wylapywanie 
komputerowych kolesi... - bylo 
wiele radosci!). Jednak i te 
wszystkie kable i jpeiksy" NIE sg 
niezbgdne - multiplayer N4SIII 
dziala rowniez w trybie... split¬ 
screen! TAK! Jak w 
niesmiertelnym (acz odrobing 
nadgryzionym zgbem czasu) 
Lotusie czy chocby w TOCA. 

omawianego Dziefa (mam nadziejg, ze wielka 
liters jest w pelni zrozumiata!) Electronic Arts. 
Oczywiscie moglbym uczepic sig faktu, iz 
swiatta, owszem: rewelacyjnie dzialajg, ale - 
niestety - tylko w trybie „night driving"; w 
innych - mimo ze miejscami przydaloby sig - 
wlgczyc ich nie sposob. Faktem rowniez 
bezspornym jest to, ze wszystkie tory sg mniej 
lub bardziej pokomplikowanymi pgtlami (marzg 
sig cuda w stylu Pacific Coast czy Alpine, oj 
marzg...). Lecz z drugiej strony nie ulega 
wgtpliwosci, ze sg one czgstokroc baaardzo 
dtugie, niesamowicie ciekawe i - no co tu kryc - 
zywe! Poza tym zdaje sig, ze konwencja torow 
otwartych nabruzdzifaby nieco w koncepcji Hot 

fury]. I wreszcie - ostatni, a zarazem stanowigcy 
kolejne novum w „Zgdzach1’ - tryb „Knockout". Juz 
wyjasniam: to turniej, z tym ze ostatni na kazdym 
z siedmiu trackow zegna sig z samochodem! W ten 
sposob kolejno ubywa konkurentdw do 1st place! 
Problem jedynie w tym, ze zostajg - oczywiscie - 
najlepsi! A tory coraz to bardziej 
skomplikowane... Jeszcze zabawniej jest, gdy do 
walki zasigdzie dwoch jak „najzywszych" ludzi 

Smiem twierdzic jednak, ze wrazenia sg jeszcze 
lepsze! Czyzby wigc odtgd bgdziemy oceniad inne 
samochoddwki, porownujgc je do idealu, czyli 
NFD3? Hm, bardzo mozliwe... 

□a end 
Ehm, wstyd przyznac, ale nie udalo mi sig (mnie! 
urodzonemu malkontentowi) wychwycid 
ZADNYCH zauwazalnych mankamentdw 

Pursuit; jak bowiem wtedy - jadgc w przeciwnym 
do nalezytego kierunku - zaskakiwac pgdzgcych 
.miemal-samobojcdw"?! Tak wigc, sami 
rozumiecie, nie moze bye inaezej niz 9 i znaezek 
jakosci. Ostatecznym dowodem jest to, ze N4SIII 
jest... po prostu lepszy od zycia! Wrazenia z 
przemykania sig ciasnymi wgwozami w osniezonej 
gorski'ej scenerii (tor Summit) sg tak 
przekonujgce, ze mimowolnie wstrzymuje sig 
oddech! Do zsinienia! Pdzniej rozpaczliwy haust 
i... znow dlugotrwaly bezdech! Czlowiek 
normalnieje, a rzeczywistosc wraca na nalezne 
sobie honorowe miejsce dopiero na mecie! He! 
Czujg, ze ktos w to nie wierzy.., I dobrze, niech 
sprobuje sam! Ja jednak jeszcze w tej chwili 
widzg przesuwajgcg sig w zbyt duzym jak na mnie 
tempie wstgzkg czarnego asfaltu! Nie ma sig 
jednak co dziwid - po dziesigeiu godzinach gry 
non-stop... Swojg drogg ciekawe, czy wychodzgc 
z redakcji bgdg podswiadomie probowac 
wchodzid w zakrgty z zaciggnigtym rgcznym i 
wyprzedzac jadgee Tgczowg samochody? 
Osobidcie wolatbym - nie; kiedyd przeciez 
nadejdzie czas na czworkg! Jak na razie jednak 
Need For Speed III: Hot Pursuit jest bez sladu 
wgtpliwosci najlepszg tego typu grg, w jakg 
mialem okazjg kiedykolwiek 
i - dodajmy - na czymkolwiek pagrad! ■ 

-Atno1 Producent: 
Fieofr onte Aits 

Wymaganie: 
P-133,16MB, SVGA. Win' 95. 
CDx4, wskazany akcelerator 

Dystryhutor: 
EPS 
[31.(022] bmm 

Internet: hltp://www.f>f?edloES[HtiiJ.(;om 
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Recenzje 6B 

Historia, w jak? 

zamierzaj? wci?gn?c nas 

twdrcy gry zaczyna si? 

w odleglej przysziosci, 

choc tak A 

naprawd? in 

Natichodzi zmier zch bo 

Firma Cryo, kldna specjalizaje sip w grach 

przygodowych, czpsluje nas obecoie rzadkim 

przysmakiem - niezwykle pozbudowanp grp 

opart? naoiotywach nardyckiej aagi o 

lUibelungach i zlacie Renu. Jest to temat tak 

noiny, ze dziwic sip wypada, iz do tej pony bywat 

wykorzystywany w gpach komputepowych 

dladowo - lepaz jedoak oipoczoa saga a 

ppzeklgtym Pierscieniu Rena i ppzygodach bogow, 

herosow, olbpzymdw i kaptow staje do dyspozycji 

gracza - na catycti siedoiio kompaktach. 

El General Magnifico. ~ 

la porzqdku tylko przypomnimy, ze 

|temat ten stal si? kanw? bodaj 

najgloSniejszego - doslownie i w 

przenosni - czterocz?sciowego cyklu 

^operowego Wagnera pt. Pierscien 

Nibelunga skladajqcego si? z cz?sci 

Ztoto Renu, Zygfryd, Walkiria i Zmierzch bogow, z 

ktorym zreszt? po cz?sci zapoznajemy si? w grze, 

poniewaz ilustracj? muzyczn? do niej s? wlasnie 

fragmenty muzyki Wagnera w wykonaniu 

Orkiestry Filharmonikow Wiedenskich pod batutq 

sir Georga Solti'ego. 0 szat? graficzn? gry 

zadbai Philippe Druillet, glosny autor 

takich komiksow jak Salambo, i 

wspbltwbnca takich filmow jak 

np. Imi? Rozy lub Walka o ogien, 

Wsrod 

tworcbw gry 

mamy wi?c 

samych 

asow, Dodac 

do nich 

nalezy 

niewqtpliwie 

tworc? 

scenariusza 

Huberta 

Harlota, 

ktory - jak 

pami?tamy - popisaf si? znakomit? seri? Alone in 

the Dark. 

W ogole godzi si? zauwazyc, ze nasze europejskie 

korzenie dzielimy nierowno - z ochot? si? 

przyznajemy do dziedzictwa 

srodziemnomorskiego, i za barbarzync? uwazamy 

kogos, kto nie wie, kim byl Zeus lub Jowisz... ale 

kiedy ktos nie ma poj?cia o bogach ludow 

mrocznej Polnocy, to juz mniejsza jego hanba. Do 

czasow Wagnera wlasnie Europa nie pami?tafa o 

dziedzictwie Normanow... a i potem [pewnie 

dlatego, ze ch?tnie przyznawal si? do niego - w 

braku czegos lepszego - pewien brunet z 

zabojczym loczkiem i wqsikiem) nie lubilismy, kiedy 

przypomtnano nam pos?pnych bogow wichru i 

pioruna. A przeciez byli kiedys naszymi... Zanim 

nad Europq wzniesiono Krzyz, rosly w niej swi?te 

gale... 

6w? 

U dolu: 
Assort! siedziba bogOw. 

dose pilnte b?dziemy 

sledzic w niej losy bohaterow 

cyklu Wagnera. Ale po kolei. 

W przededniu czwartego 

tysi?clecia Ziemia przestala 

istnied. Wszechswiatem 

wladaj? pozaziemey, a ci i i 

Ziemian, ktorzy ocaleli, A 

osi?gn?li szczegolny A 

status przez ^A 

opanowante techriolotjii 

pozwalaj?cej im na ^^A 

przeszukiwanie ich 
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Recenzje 63 

pamipci w celu odnalezienia strzppow dziedzictwa 

ludzkosci. Zorganizowali sip w kastq zwanq 

Metarozumnymi, ktorzy kupujq sobie wzglqdnq 

wolnosc za cenp swojej unikalnej sztuki - ktora 

S/ybko staje sip najbardziej we wszechswiecie 

poszukiwanq formq rozrywki. W ten sposob 

Metarozumni stajq sip „rezyserami", ktorzy przed 

/sprezentowaniem swojej sztuki sami muszq 

pijr.wej przezyc przedstawiane widzom przygody, 

pi przygotowaniu wszystkiego, podrozdja na 

jjproid Terra II, ostatniq przystan i 

po$bienstwo Ziemi; ^gdzi.e. podlqczeni do Ordibio - 

intrycy pozwaJSrajMriM przyjmujq na 

•ilka godzin funkcjf aktbra. &yiraii'tanier|aritd... 

Abater naszej przygody, Ish, musi przygotowac 
. perp Wagnera Pierscien Nibelungow, Kiedy tego 

.• :',kona, okaze sip, ze bierze udzial w galaktycznym 
spisku przewyzszajqcym niemal jego zdolnosci 

■iiiowania. Diaboliczna konspiracja zwiqzana z 
tresciq dziela Wagnera przeksztafca go w... boga, 

zhawcp ludzkosci. Abys magi tego dokonac - 
b: to ty bpdziesz animowal postacie gry - trzeba 

iiierzyc sip z czterema gldwnymi personami i 
; iac cztery swiaty, A oto one w kolejnosci 

niptaniecznie takiej, wjakiejje poznajesz... 

Alberich Tynan, 
■ of. ktory zazdrosci/potpgi Wotanowi, ojcu 

bogdw. Krolestwo Albericha, Nibelheim, to 
fu'.i’omna kopalnia, gdzie karzel gromadzi zloto, by 
h i actwem zrekompensowac brak boskich mocy. 
Zloto Renu, to magiczny skarb, bpdqcy kiedys 

;upem bogdw Wotana, Logego i Honira, ktorzy 
(przez pomylkp) zabili plywajqcego w jeziorze pod 

taciq wydry karla Qttara. Ojciec karla zazqdal 
oilpfaty, Loge zas zmusit innego karla, 

■Anijravi'ego, do oddania mu swego skarbu, ten 
• ■ przeklql skarb [a raczej ostatni pierscien, 
klbry Loge zdarl mu silq z palucha), kazqc mu 

, h .‘nosic nieszczpscie kazdemu, co go posiqdzie 
(pierscien, rzecz jasna, nie paluch). Loge nie dbal 

■r qtwq, bo wiedzial, ze i tak pierscieniem 
zostanie okupiona smierc Ottara. Klqtwa 
AAravi'ego zaczpla sip spelniac dose szybko, bo 
; 11 • vrjj bracia Ottara, Fafner i Regin, po 
zamordawaniu ojea (co uczynil Fafner), porbznili 

strasznie (przedmiotem sporu rzecz jasna stal 
sip skarb) i Regin musiaf opuscic Nibelheim, zyjqc 

• tej pory jedynie pragnieniem zemsty. Fafner 
zatraciwszy wszelkie cechy ludzkie, 

isczeksztalcil sip w ogromnego gada (smoka), 
Trego pdzniej (mieczem wykutym przez Regina) 

mbije Siegmund. 

■ ibelheim ktory poznajemy w grze, to 
zerazajqcy swiat, Ipczpcy w sobie elementy 

otyckie i postindustrialne,,. przypommajqcy nieco 
fidry z Metropolis Fritza Langa (o ile sg jeszcze 
acy, co pamiptajp ten film), Gracz, ktory tarn 
rafi, powinien naprawid i przywrocic do dzialania 
ozmaite machiny Nibelheimu, znalezc zrodlo 
nergii tej krainy i - w pierwszym rzpdzie - 

rakonac niechptnych wszystkiemu Nibelungow, 
)y zechcieli dlan pracowac. W glpbinach ziemi 
uslyszy rozmowp o Zlocie Renu, Zloto daje 
absolutnq wladzp temu, co zechce go uzyc do 
A/ykucia Pierscienia. Bohater musi wykrasc zloto 
nimfom Renu, ktorym Wotan srogo nakazal strzec 
gory, wewngtrz ktorej lezy zloto. Dla odniesienia 
sukcesu Ish bpdzie musiaf przenikngd do serca 
gory, pokonujpc liezne pulapki i po kres czasu 
wyrzekajqc sip milosci,.. 

Loge, Duch Ognia 

Stajemy oto wobec innej legendy z cyklu sag 

nordyckich - tym razem chodzi o powstanie 

siedziby bogdw, Asgardu, Niegdysiejszy bog ognia 

Loge zostal zmuszony do przyjpcia cielesnej 

powloki przez Wotana, ktory uczynil zeh 

mewolnika i slugp bogdw. Podbechtany przez 

Loge, Wotan ofiaruje gigantom Fastolfowi i 

Fafnerowi, w zamian za wybudowanie mu 

wspanialego zamku w chmurach - Asgardu 

wlasnie - swq mlodszp siostrp, Frejp, strazniezkp 

jablek niesmiertelnosci. Przewrotny Wotan 

rozkazuje Logemu znatezienie odpowiedniej 

zastppczyni dla Frei Loge bpdzie musial znalezc 

lb, by wespol z Wotanem dostac sip do 

i, uwipzic Albericha, i wykrasc jego 

razem z pierscieniem i helmem, ktora 

a Renu... Po powrocie do siedziby 

musial zbudowac „zlote jajo". w 

tpczowy most, ktorego 
An powrotu do Walhalli. uzy 

Siegmund, syn Wilka 

CWolsung], 

Sigmund jest dziecipciem lasu, bohaterem, ktory 

szuka swej przepadlej rodziny, Jego ojea zwano 

Wilkiem - a byl nim w rzeezy samej nie kto inny, 

tylko Wotan. Sigelinda zas, siostra Siegmunda, 

weszla do rodziny wrogow, stajqc sip zonq 

jednego z wojdw wrazego plemienia, Siegmund w 

poszukiwaniu sladdw swej przeszlosci bpdzie 

przebiegal Kniejp Hunding, gdzie zbierajqc w 

ealose fragmenty swej historii bpdzie naprawial 

Bnunhilda, Wojowniczka. 

Jest Walkiriq i ulubienicq Wotana, ktory ze 

wszystkich swoich dziewipciu cor jq wlasnie darzy 

jq najwipkszq sympatiq. Walkirie niajq zdobywac 

wciqz nowych ochotnikow do armii Wotana, ktora 

zbiera sip w Valhalli w oczekiwaniu na ostatniq 

walkp, kiedy nastqpi Zmierzch Bogdw. Gracz 

przejmuje kontrolp nad Brunhildq w momencie, 

kiedy wzruszona tragieznq historic Siegmunda i 

U gory: 
Arena golows. 

Sigelindy sprzeciwia sip wofi ojea i zmienia losy 

bitwy (w ktorej Siegmund mial zginqc) i ucieka z 

Sigelindq do jej „Ula", gdzie prosi o pomoc swe 

U 
Od tej chwili gracz walczy z czasem, poniewaz 

niewiele mu go dano na to, by odnalezc w Ulu 

siostry Brunhildy i ukryd Sigelindp tak, by byla 

krzywdy wyrzqdzone innym. 

Czekajqce go zadanie zostalo 

w rzeezy samej 

przygotowane dlan przez 

Wotana, ktory zostawil dla 

niego wetknipty w jedno z 

drzew magiczny miecz 

Notlwng. Wotan fcnuje 
diaholiczny plan, w 
ktorym zamierra sip 
posluzyd wlasnym 
synem, . Pokonawszy 
wsielkie prceszkody 
Siegmund uds do 
stetlziby wrbga* 
uratuje siostrp i 
wyzwra do walla |ej 
matronka. 

bezpieczna przed Wotanem. Spk w tym, ze 

caly „UI.“ roi sip od pulapek, majqcych chronic 

spiqcych wojownikow - tych, ktorym 

przeznaczono ozyc w Valhalli - przed morderezq 

w skutkach zawisciq ich rywali, co zginpli okryci 

nieslawg. 

Podczas gry poznajemy najrozmaitsze swiaty, 

przedstawione w znakomitej formie 

grafieznej, kazdy z innq atmosferq i kazdy o 

innym charakterze, Swiaty mozemy 

poznawac wedle dowolnej kolejnosci - choc 

postppy w jednym, bpdq rzutowac na 

powodzenie innych misji. Nie musimy jednak grac 

liniowo - co jest wielkg zaletq gry, Zwiedzimy 

wipe Asteroid, gdzie gracz dowiaduje sip o 

swoich postppach grze i znajduje informaeje 

dotyczqce miejsc i postaci, z ktbrymi przyjdzie 

mu sip zetkngc, Poznamy unoszqcq sip w 

przestrzeni Skalp Bogow o ksztalcie osmiornicy - 

mmi 
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U dolu: 
Mieszharicy Nibeirieimu sq 
dasC osobliwi. 

t?dy w zasadzie przenosimy si? ze swiata do 
swiata. W Nibelheimie zobaczymy kopalnie i swiat 
podziemi.. b?d?cy osobliwq mieszanin? Orwella i 
Langa, Gracz trafi tu dwukrotnie - z Alberichem i 
z Logem. Zajrzymy do Kniei Hunding - swiata 
pelnego dzikosci i barbarzynskiego, Jeziono, 
olbrzynnie drzewa i pot?zne dolmeny spowijaj? 
mgfy... wszystko zas w nastroju przypomina 
Stonehenge,., i puszcz? z filmu Excalibur. I 
wreszcie gigantyczna nekropolia, piur Walkirii, w 
ktorym sklada si? ciala polegfych w szlachetnej 
sprawie wojownikdw. 

swiaty ukazuj? si? na w dolnej cz?sci ekranu, 
zredukowana plansza unosi si? w gdr?. 
Klikni?cie na ikon? asteroids przeniesie gracza 
na ekran podstawowy, klikni?cie na ikonie 
Valhalli da mu krotki i zwi?zly raport od Erdy. 

□ ttarz Norn 
Nisze pod trzema posqgami, gdzie gracz - pod 
koniec kazdego rozdzialu - moze umiescic 
trojwymiarowa kostk?, przedstawiajqca sob? 
jego sukces w kazdym z czterech pomniejszych 
przedsi?wzi?c. Aktywuje to objasnienia Erdy na 
koiicu kazdej z opowiesci i na poczqtku 
nast?pnej. Klikajqc na posqgach, gracz otrzyma 
krotkie wyjasnienie Erdy dotyczqce osobowosci 
kazdej z Norn i ich roli w grze. 

Wymagama: 
Win 95, Pentium 133,16MB 
RAM, CDx8, SVGA, karta muz, 

Dystrybutor: 
IPS 
lel (022) 6422766 

Internet: htlp://www oryo-inleraclive com/ring/ring.htm 

Podczas calej gry towarzyszy nam swietna, 
niezwykle nastrojowa muzyka, w ktorej gracze 
obeznani nieco z 
klasyk? 
natychmiast 
rozpoznaj? 
przewodnie 
motywy z 
dramatdw 
muzycznych 
Wagnera (a 
wykonanie jest 
palce lizac, bo 
Wiedenscy 
Filharmonicy to 
nie grajkowie z 
wiejskiego 
wesela, tylko 
jedna z 
najprzedniejszych 
orkiestr swiata), 
ci zas, co z 
klasycznym 
wyksztalceniem 
sq na bakier, 
b?d? po prostu 

mogli podziwiac doskonal? muzyczn? 
opraw? gry. Zabaw? rozpoczynasz w 
Amfiteatrze na Asteroidzie, gdzie w 
miar? rozwoju akcji wydluzaj? si? np. 
cienie, a miejsca dla publicznosci 
wypefniaj? si? coraz bardziej 
zafascynowanymi widzami. Poznajesz 
Galeri? - w formie muzeum z niszami, 
w ktorych stojq rozmaite posqgi osob 
zwiqzanych z historic pierscienia. 
Gracz moze tu poznac ich wzajemne 
relacje, ktore zmieniaj? si? podczas 
gry. Po klikni?ciu na posqzku 
otrzymasz informacj? dotyczqc? danej 
postaci i jej aktualnego statusu w 
grze. Dodatkowo mozesz przeniesc si? 
na Szachownic? Przeznaczenia, a 
puste ramki w miar? rozwoju gry 
b?d? ci 

ukazywaly filmiki dotyczqce 
spektakularnych sekwencji. 

Plansza 
Przeznaczenia. 
Trojwymiarowa tablica i 
szescioma kwadratami 
rozmaitych kolorow Csiodmy 
zawieszono w przestrzeni), 
ktore mozna w rozmaity 
sposob obracac. Kwadraty 
symbolizuj? swiaty, do ktorych 
gracz uzyskuje dost?p. 
Unoszqca si? w przestrzeni 
Valhalla jest dla gracza 
niedost?pna. Kazdyz 

kwadratow planszy jest zaj?ty przez dwie lub trzy 
postacie, charakterystyczpe dla danego poziomu. S? 
one w rzeczy samej pomniejazonymi wm\m\ 
posqgow z Galerii. W mie potrzeby - lub 
zainteresowania ■ glos Erdy opowie graczowj 0 
kazdej i tych postaci. Barwne postaci sq posteciami 
animowanymi przez gracza * to Alberidi. Lage, 
Siegmund i Brunhilde. Kazds z ntcb ma nieco irmy 
poziom czterech podstawowych zdclnuSa 
okreslajqcymi cechy postaci -j cachy te to 
Zywiolowosc, Qgieri, Wilczy Wzrok i Magrczna 
Wfdcznia. 

Gracz moze si? tez zorientowa£ w topograffs 
danego pozsomu. Oost?pne w dsnsi chwtli 
kwadraty sq pad^wietlone, Spenetrowana w pelni 

Na poczqtku kazdego rozdzisfu gracz otrzymuje 
do dyspozycji plsski Mon, o o^rffiu. dwunastu 
lub szesnastu bokacft (wszystfde * prdcz 
jedrtega - sq puste lub metowe). W imsr? 
rozwoju gry, gracz otrzym'uje przadmioty 
powiqzone z boksmt zetondw, Gdy wszystkie 
strony iatony zostanq wypelftione, kostke 
przeks/ttafca si? w trbjwymiaruwq, co da 
graczowl kolejne, ftifidostqpne przedtem 
moztiwo§ci. 

BING jest w sumie §rq ogromnia zajmujqcq 
i poruszajqcq wyobraifli?. Ambtcjq jej twbrcdw 
by to stworzyd wdrdd tradycyjny ch gier 
przygodowych co i now ego. Gr? moze rozgrywafc 
oddzielwe nawet kilku graczy, z ktfipych kezdy 
wybierze sobie p os tec wedle swago upndohania. 
IVtozna ja tez toczyd nteliniowo - go ink na ten 
rodzaj gier jest sporq nowoSctq, 

Gra ofiaf’uje wiele mozllwp^cl graczom zardwnD 
doSvziadczcmym, jek i nowicjuszom - dajijc 
jodnym i drugim pda do popisu. Stanowi tez 
rzadkie - j nad wyraz udane! - pofqczenie wqtkdw 
fantasy i S-F, Gorgeo poiecem jq wszystkim, bo 
kazriy znajdzie w niej cos dla siabie. Ate tez 
ostrzegam - to nie jest jafe btaha. latwa, 
presta i przyjemna Hadventurka^, la gra wiele 
wymaga od gracza - ala tez potrafi si? w 
dwojnasAbodpfacii,,. * 

Producant: 
Cryo inleraclive Entertainment 
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| Ta me jest gra - to rzeczywistosc. 

*y»^l«orzWhod<>n>y stwo 

rzony wspdlme z Johnny Horten, 
WrefS.nlilWiifJiMijIrzwtoa Suiato, 
pojedynczy wyicig, fretting. 
Opcja „podztelony ekpkn" przy grzc din 
dwoch osoh. | 
Gra w sieci did max. b-ciu gracxy. 

IS niezmiernie ekscytufacych torow ivy- 

scigow^ctu* J 
Wyscigi tS*S jpznych krajach. 

Kith a poztomow trudnosci: od poczqtku- 

jacego ai do inistrzai 

Wieie widokow gry z tetewizyjnymi po- 

feiamowitji 

Oficjalnie licencjonowany i-ii/StUrM 

we wspotpracy z organtzatQrami Mo- 

tocyMowych Mistrzostw Suifata 1997- 

Castro! Honda Superbike \mftd Cham¬ 

pions test poryumfacym symulatorem 

wyscigow, htdry pozwala graezam sci- 

gac sig motocyitlem HONDA RVF-BC4S z 

predhoicia powyiej ZbO hm/godz. 

Wei udziat w watce przeciwho 23 za- 

wodnlhom, icigajqc sit? po 10 oUrqien no 
wyjqthowo dokladnie prxedstawionycb 
torach wyieigowyeh, najwspaniaUzych 
table slworzotta. jp 
W gfze«znitl’4tiesz peine sterowanie tea- a 

Vtzmem, uszhmlseniamt 'tnotocykU, po- u 

Xpda] Czawarity-efehty jngha noetic idv « 

weneje wyicigoip) orazfparametraml 
motoru. i i w/y ya 
Szyttany, wygwte w luU mosty i tunele 

tworzq naibardzief ekscytufacp t zara- 

zem realistyeznq gre jakq itotychezas 

stworzono. Ua mBL 

Wylqczny dystrybutor na terenie Polski: MarkSoft, ul. Perzyriskiego 2, 
01-872 Warszawa, tel.: (0-22) 663-93-90, fax: (0-22) 663-92-98. 

e-mail: office® marksoft.com.pl 



wbz z*pozostalymi trzema czlonkami druzyny 
wezwani przez maga utrzymujqcego nasz allodd 
do jego wiezy. We wprowadzajqcej animacji 
wpleciony jest zaskakujqco prosty i szybki 
proces tworzenia bohatera - zresztq tylko 
jednego, gdyz pozostali sq juz jgk 
„predefiniowani". Do wyboru sq dwie 40 p f 
profesje - mag i wojownik, oraz dwie ^ 
ptcie, co w sumie daje cztery 
mozliwosci, Na tym jednak na szcz?scie nie 
koniec, pozostaje jeszcze rozdysponowanie 
punktow na cztery cechy (sifa, zr?cznosc, 
inteligencja i duch]. Jest to 0 tyle proste, ze 
niczego si? nie losuje, a standardowe 
ustawienia sq w wipkszosci wypadkow w pelni 
zadowalajqce, tak ze ich zmiana nie ma na 
poczqtku wi?kszego sensu. Po cechach 
pozostaje nam juz tylko wybrac dziedzin? 
specjalizacji naszego bohatera (dla wojownika 
jest to jeden z pipciu rodzajow uzbrojenia, a dla 
maga jedna z pipciu szkol - w czasie gry mozna 
si? oczywiscie uczyc i pozostalych dziedzin 
wiedzy) i wcisnqc OK. Przechodzimy do 
momentu teleportowania na inny allodd i 
zaczynamy gr?. Wszystko w czasie, jesli by 
zrezygnowac z demka, krotszym niz minuta, ba - 
dziesiqc sekund, jesli tylko wiemy, czego 
chcemy. Wprawdzie postacie sq przez to mniej 
szczegolowe niz w Falloutcie, ale i tak pod 
wzgl?dem zroznicowania wyglqda to 0 niebo 

lepiej niz w Diablo, a poczqtkujqcych nie 

To, ze sgsiedzi zza Buga zrohili Telrisa, wiedziec 

powinien kaztfy szanujgcy sip wlasciciel 

komputera. Dokladniej sledzgcym przerdznej 

masGi prognamy maze wprawdzie jeszcze 

przemknqC gdzies na granicy swiadomosci 

kolekcja gierek logicznych wydanych przez 

Microsoft, w ktdrej nasi wschndni sgsiedzi 

maczali palce, ale n innych przeblyskach ich 

czlonk6vif ratujqc w mi?dzyczasie swiat 
Bmfifejnq grozqcq mu zagladq". 
I to opierac si? na tej wfasnie H 
cSefjnicit, to w przypadku Rage of fl 
Maps mamy do czynienia z jak < , 
najbsrdziBj Jtandardowym 
pf^St&WicIelem gatunku. jtt 
GfiylJ^Ko nie te dziwne 

BBBMjpptfwodzace na 
Cfi^rmzej^arcraf ta, V 'r)H 
a w najiepszym 
wypadku ijieco W IrjjjjM 
pomnief^pffe Diablo , 
- sprajmSc jest 
jecIna^iJTRe; AjJ 

WL \ y d 0 ; , s 
HMmHftynienia z 

B^^wynikiem polqczenia Z 
m RTSa i RPGa. I zeby V 
W1 uprzedzic narzekania, 1 

^jest to mix znacznie lepszy niz 
przyklad wqza z jezem. 

^ Wszystko zaczyna si? 1 

od filmiku opowiadajqcego ■ ^ 
histori? swiata - 0 wielkiej ® 
komecie, zagladzie planety, K 

:poswi?ceniu magow i Hr 
ostatecznym uratowaniu j 
jej szczqtkow, lezqcych w 
bezposrednim sqsiedztwie L 
ich siedzib. Histori? ■}- 
powstania allodd, czyli ij'j 
wysp lezqcych posrodku I r( 

Pustki. Intro jest HdE/JJ 
wszystkim, co wiemy 0 HflkJfl 
swiecie, w ktorym to w 
pi?c wiekow po opisanych Hr \;}t 
wydarzeniach zostalismy Hl^j#^ 

zym mn 
RPG, wfflH 
memowH 
.Cl :idmj 

•J iZjJl ' 
.ykonuje 

jija potwory, 
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Po talepoftacji 
uwaznielsM zaskfltiente: wspomntan/ jui 

vidok z giry przywofcpcy na myS Warcrafia. 
yie tylko, ie niczego die produkujemy, nle 

suswiamy domostw, nie wymySlemy nowych 
'jilriDStek • jecpfcd many. to siebie. To jest 
Movif^nr'lTsskacwnie drug!* na miejsee 
'Intarli^my w pojedynk?, rests nasaych 
ampanPw gdzi i w oodetku 

1 mamy zbyt wtetkiego poj^ta, i 

•vWipy Wlatejo tez nim 
pozostetych trzeeh postaci). Jak m paczijtek 

■zbyt milo, ate w koricu jested bohaterem 
(tub, by rnkogo nie^razi^bijhaterk^, wi?c ^ 

hoczip krokiGmi'riJBzaeiWed siebie, by juz 
itp pflru fcrokaeh natkrtqd sl?Jna dwoch zbdjow, 

a szczq&m bardzo siahycluWalka odbywa si? 
rstety) w czasie rzeczywistym. afe nie jest to 

wielkq przeszkE)^ gdyz dzf^ki duzaj 

iniautomatycznie, dejgc jeejmezesnie, dzi?ki 

nozliwoSci zmiany szybka^ri, z jakq ©$ toczy, 
wystarczajgcq Mt qzasu rffiewentualne 

Gzarowanie czy przerzuty wojakow 
[to jednak dopiero na pozniejszym 
etapie). Po wygranej walce warto 
przeszukac trupy, a znalezionp 

bron i ewentualne monety 
zabrac. Zaraz za miejscem 

g zasadzki napotykamy si? na 
[4 chat? i wi?zion? w niej 

przez zbojow 
osobniczk?, razem 

W tym miejscu warto zatrzymab si? nieco 
dfuzej, gdyjzarfiwno w gildit, jak i.sklepie czy 
karczmie kryje si? calkiem niszEa porcja Sflilycfo 
ujgpcawnied. Zbczijray ad sktepu. Co moze byb 
w nim takiego interesuj^cego, ze az chce mi si? 
po^wi?co6 mu csly, me nBjkrdtszy* aka pit? Juz 
Spieszj.7 wyjaftieniaftX Panii§tacie 
Daggerfalfa? Tutaj przeroznybh przedmEOtdw 
test rdwnie wide, co w polqczafliti z pokainq 

z ktonq dochodzimy do 
pierwszego wi?kszego 
siedliska. Na tym konczy si? 
misja pierwsza. Po skonczeniu 
drugiej docieramy do wi?kszego 
miasta, ktore stanie si? przez cal? dajqcQ 
si? przewidziec przyszlosc naszq bazq 
wypadowq: tutaj w karczmie dostajemy 
wi?kszosc nowych questow, wynajmujemy 
najemnikow, spotykamy starych znajomych; 
w gildii mozemy si? za odpowiedniq 
optatq podszkolic we wladaniu 
or?zem czy magip; tutaj - 
takze znajduje si? sklep, 
ktorego wfasciciel z 
ch?ciq odkupi od nas za 
poiow? ceny nasze zdobycze, a za calq sprzeda 
cos nowego. 

liczbq materialow, z 
ktorych zostaly wykonane, 
sprawia, ze pieniqzkow 
nigdy nie b?dzie za duzo. 

f Zwtaszcza, ze procz 
zbroi, odzienia i or?za, 

na polkach stoi (bqdz lezy] 
cafkiem spora liczba 
magicznych mikstur, zwojow z 
zakl?ciami, tajemnych ksiqg i 
przedmiotow zwyktych, ale 
potraktowanych przez magow. 

Plusy: 
• perlekcylne polqczenie 

RPGaz RTSem 
• porzqdny wyglqd 
• zrdinlcowane quesly 

skladaiace sip nierzadko 
z para Biiiiqueslow, 
lakie pobocznycti 

• dopracowany 

wlele rodzaldw 

Minusy: 
• waHywaiqcasle 

w czasie rzeczywislym 

Ocena: 

Ceny wahajq si? od jednej sztuki zlota za 
skorzane r?kawiczki do setek tysi?cy za co 
bardziej ekscentryczne przedmioty z 
cenniejszych materiafow (mitryl, adamantyt 

czy przetopione meteoryty], a do tego 
dochodzi jeszcze umagicznienie, 

ktore cen? jeszcze parokrotnie w 
gor? winduje... Z innych 

' ' sklepowych ciekawostek 
EV warto jeszcze 

wspomniec o 
mk mozliwosci 

zafozenia pod 
napiersnik 
tudziez kirys 

koszuli kolczej, o czym przewaznie tworcy zdajq 
si? zapominac, oraz o slusznej liczbie cz?sci 
skfadajqcych si? na pelnq zbroj?, np. pfytowq: 
helm, napiersnik, naramienniki, r?kawice, 
tarcza, nagolenniki, koszula kolcza. A co bardzo 
wazne, nie wszystko musi do siebie wizualnie 
pasowac, wi?c zamiast kolczugi mozna zalozyc 
skdrzany kaftan, na nogach mozna nosic 
skorzane buty i, dajmy na to, hefm ze skory 

smoka. Wyglqda to, prawd? powiedziawszy, 
dose komieznie, ale liezy si? dobra ochrona i 
niskie koszta, a w koncu znajdzki sp najtansze, 

Uff, dlugi byl ten akapit, dlatego teraz, dla 
odpr?zenia, przejdzmy do karezmy, glownego 
osrodka kulturalnego naszego miejsca 
wypadowego. Siuzy ona, jak juz napominalem, 
dwom glownym celom: wynajmowaniu 
najemnikow, a wlasciwie, poza magami, caiych 
ich grupek, oraz spotykaniu znajomych. Ci 
pierwsi za odpowiedniq oplatp oddadzp si? na 
jedno zadanie pod naszp komend?, a drudzy, 
poza zleceniem jakiejs misji, mogp si? dolqczyc 
do naszej kompanii na stale i to bez zadnych 
opiat. Ma to, poza oczywistymi zaletami, par? 
wad: klopoty zwiqzane z odpowiednim ich 
wyposazeniem spadajq bowiem na nasze barki, 
bezposrednio obciqzajqc swieeqea pustkami 
sakiewk?, a poza tym osoba taka nie moze w 
czasie misji polec - smierc dowolnego stafego 
cztonka naszej druzyny konczy si? bowiem 
automatyeznym powrotem do opeji Load, a w 
wypadku najemnikow tracimy jedynie to, ze na 
pozniejsze misje wynajqc mozemy juz tylko 
pozostalosci z danego oddzialu„. Nikogo nowego 
nie mozna oczywiscie wyprodukowac, chociaz co 
pewien czas pojawia si? jakis swiezy oddzial, a 
stare zmieniaj? swoj ekwipunek na lepszy - choc 
ich stan osobowy pozostaje oczywiscie 
niezmieniony. 

G7 

■roil 
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Ostala si? nam juz tylko gildia i zwiqzape z niq;: 
zagadnienia awansu tniekoniecznie spofeczn'egp) , 
postaci, rozwiqzane taHj&iiezfaytlstandarSowoB 
Przede wszystkim nie istnieje tiitaj cod takiego 
jak poziom doswiadczenia, Za- uzywanie^swycli 
zdolnosci i walk? s? oczywidtiefprzyznawane 
odpowiednie punkty, ale nip mj? tone wielkietjoB 
wplywu (przynajmniej nie udato mi1 si? tego 
zauwazyc) na poziom zdolnoscL Te bowiem 
wzrastaj? w miar?,ich wykorzystywania, wipe 
jesli ktos caly czas.walczy mieczem, to jasne T 
jest, ze w maczugacli'czy^uku.b?dzie 
..cieniasem'’, W takimtrazie■ skoro umiejnosci" J 
wzrastaj? samoistnie, po co komu gildia??? 
Ano, zalozmy, ze czeka nas przeprawa z 
nietoperzami, czyli czyms latajqcym, nie do ■ 
zabicia broni? bialq, a nasz wojownik o tuku wit# j 

a to spotykamy smoka i pustelnika. Wszystko to 
sugeruje typowy RPG, jest jednak jedno bardzo 

^pnzyjemne, ale, Nasz wspanialy bl?dny rycerz na 
przyklad po trzeciej wyprawie.na bagna zaczyna 
narzekac, ze wszystkie swdje.'chyyalebne czyny 
mufii „popelma6rl w btacku. Jednym z bardziej 

jpiawnych mamentrfw.jest rjwriez panjka 
w£rdd chioptiw ib wrdok Wadfaltij^cego smoka - 
pnzyjocieid ich pustelnika. Nrpfemszy jego 
widpk raucaft si? do partiegnej, mabnCrolowanei 
uureczki, dopiero po chwiiJ dochorfzg diy/niqskn, 
m on feci sobie wdqfi.kqpielczjgriu triwirzyszy 
przeSmieszna zdanfe rzucone btifiSefem !lpom 

ucieczki) .zapomnijcie o tej calej ucieczce". 
Ciekawie prezentoje si? rowniez multiplayer. Po 
pierwsze wystarczy do niego tylko jedna kopia 

gry, co o tworcach swiadczy 
1 bardzo pozytywnie. Po drugie 

i - jest to praktycznie inaczej 
zrealizowany Diablo - fakt, ze nie 
mamy questbw i poruszamy si? 
tylko po specjalnych mapach, ale JI liczba przedmiotow pozostaje 
niezmieniona! Mozna oczywiscie 
tworzyc nieformalne grupy 

fiBjifi podrdznikow, ba, uprawiac 
; dyplomacj?, ale wszystko to jest 

|K»fl . tylko brodkiem prowadzqcym do 
HTfr jednego celu - jak najwi?kszego 

dopakowania swej postaci. W 
t: '>■ krainie bowiem, procz 

regenerujqcych si? wrogow, 

niezbyt wielkiej )1gi?bi,‘ cala ta rozgrywka moze 
si? dose szybko’znudzic, ale patrzqc na sukces 
Diablo, ktdre przeciez na dobr? spraw? nie 
oferuje niczego wi?cej, nie ma chyba co 

—w—— rozpaczac. 

Po^a wi?c na 
-J zwyezajowe 

I zakonezenie 
potqczone z 

A. _ pewnego rodzaju 
podsumowania. 

^ Gra jest bardzo 
przyjemna, na 

-jl ’’l^' 1- V'-J ocen?, jak? 
dostala (jesli 

czegos DTP nie popsuje, to b?dzie to dziewiqtka 
z minusem) w pelni zasluguje, jedynym wi?c 
pytaniem jest: „kiedy ktos j? w Polsce wia|?j| 
My bowiem dostalismy j? do testdw prosto.ze 
Stanow, a stamt?d do polskich dystrybutordw 
droga jeszcze daleka.„ Mj ,■ 

tyle, ze jak kazdy kij ma on dwa konce. Szansa 
na wyjscie jako zwyGi?zca jest wi?c praktycznie 
zadna, ale po szkolensu w gildii... Za odpowiedni? 
oplatq wybraria przezmasumiejqtnosc jest po 
prostu doskonalona bez pStrzeby jej uzywania. 
Oplaty rosn? niestety w tempie 
astronomieznym, ma to wi?c sens tylko przy 
naprawd? miernych zdolnosciach postaci,^chyb^a' 
ze nie mamy'eo zrobic ze zlotymi kr^zkami afbo I 
gdy mocniejszy czy diuzej dzialajqcy czar jest 
nam po prostu niezb?dny (moc czaru zalezy 
wlasnie od naszej wiedzy o danej szkole magii; a 
ze jest ich pi?d - podqbnie jak rodzajow or?za - 
wipe raGzej ci?zko bye dobrym we wszystkim, 
rwlaszeze ze w praktyce i tek korzysta si? 
gfdwnie i Powietrza bardzo pGzyteczna 
Blyskawica, i Ggnia - nie mniej rnfceresujqoa 
Ognista ’Strzata - posifkujgc si? od czosu do 
czasu Wod? do Leczenia, no wj?c gdy przyjdzie 
do rzucenia Teleportu ze Szkoly Astraloej, 
okazuje si?, m przeniesie on nas o jetfrTq kratk?, 
co sens jego uzywsnie . W -1 
praktycznie niwetuje), 

h«rwl(T im 4SI f 
li< nir%r j Internet: hllpy/ww.v rsgaolmages com 

znalezc mozna takze 
sklep z przedmiotami 
czy porzucone skarby... 
^ Wprawdzie przy 
^j^^^takiej 

To jednak nie wsjystkje piusy 
Gniewu Magdw. Do Befcewszych 
rzeezy nalezq bowiem takze dialogi, 
jakimi raezq nas nasi bohaterowie, W * 
wi?kszosci wypadkow mamy do czynienia z 
typowym fantasy, trzymajqcym wszelkie 
mozliwe kanony: a to dolqcza si? rycerz 
slubujgcy sw? wiernosc w zamian za 
wspomozenie go w walce, a to *4 
ratujemy wiesniakow przed ^ 
\ wielkim zolwiem, 

Producent: 
Nival Enterlammeni/Monolilh 

Wymagania: Dystrybutor: 
Win 95, PI33,16mb ram Microids 

, SVGA, CDx4 
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Ciekawie wyglqda tez sprawa nieprzyjacidl, na 
ktorych natykajq si? nasi bohaterowie, Bestie 

okazuj? gfbd, strach i potrafi? niekiedy ze 
sob? wspolpracowac albo zawiesc gracza 
prosto w smierteln? pufapk?. I to jest 
wtasnie istotn? zmian?. Bywa, ze ta sama 

bestia - ktora zreszt? nie czeka w jednym 
miejscu jak durna Laura na Filona, tylko fazi po 
dose rozleglym terytorium, wobec roznych 
graezy zachowa si? inaezej. Niekiedy rzuci si? 

do ataku na oslep, innego zas gracza (inn? 
postac, znaezy) starannie ominie, 

oceniwszy widac, ze nie na jej kie! to ofiara. 0, 
D.T. potrafi zaskoczyc gracza... nawet takiego, 
ktoremu si? wydaje, ze widziat juz tyle, iz nic go 
nie zdziwi... 

Czlonkami zespolu Lamata s? - 
religijny fanatyk, arcybiskup Solaar, niezbyt 
sprawny fizyeznie, ale zaciekly i wytrzymaly, 
lubiqcy nawracac ogniem i mieczem... kapral 
Ike Hawkins, doskonale wyszkolony zolnierz, 
niezrownany w walce wr?cz, Julia Chase, 
naukowiec kartograf, swietnie strzelajqca 

dziewezyna, ktora potrafi kopni?ciem 
zrzucic natr?towi uszy ze Iba, i wreszeie 

last but not least, inzynier pokladowy 
Maxx Havok, dwumetrowy olbrzym, 
silny jak byk, doskonaly znawca 
smiertelnie niebezpiecznych 
gadgetow, ale o niezbyt odpornej 

psychice. Gra moze potoczyc si? 
rozmaicie, w zaleznosci od tego, 

jak? wybierzesz postac... 

[i 
or die trying... czyli... zraj 

Doskonata bijatyka finny PSYGNOSIS 

Firms ta dose mile zapisala sig w pamigei graezy 

tylutami takimi jak Wipeout, Formula 1, 

Destruction Derby, Lemmings, a oslatnio zablysta 

chodby grq G-Police. Przywyklismy do wysokiego 

lioziomu jej produktdw i prezenlowana gra 

liotwierdza klasg jej programistdw. 

El General Magnifico. 

ocz?tkowo myslalem, ze 
rozpoczynaj?c gr? O.D.T. stajemy 
oko w oko z kolejnym klonem Tomb 
Raidera lub Fighting Force... ale 
szybko si? przekonalem, ze O.D.T. 
jest czyms wi?cej. 
Recenzj? mozna by zacz?c od 

hipotetyeznego przemo^ienia, z jakim jeden z jej 
bohaterdw zwrocil si^do kompanow... 
Baacznosc! Sluchajcie, chlopaki, mam dla was 
najpierw zle wiesci, a potem zupelnie juz fatalne! 
Mamy, znaezy, uratowac swiat... A potem b?dzie 
jaszcze gorzej. - Tak zacz?l jedno ze swych 
slynnych wprowadzen kapitan Lamat, - Podejm? 
si? tej misji tylko samobojey - mowil dalej - tych 
zas co z niej zrezygnuj?, i tak wezm? diabli! 
Wkrotce rozp?ta si? nowa, smiertelnie 
niebezpieczna epidemia. W naszyeh, nie innych, 
dloniach jest los calej ludzkosci! Musimy j? 
uratowac lub pasc trupem prdbujqc! 

0 D.T. jest grq, przy ktorej wlos na gfowie stanie 
nawet Telly SavelasowE, a mumii egipskiej 
imznk przybqdzie adrenaliny w zytach. 

ebywsly zuchwalec, kapitan Lamat wraz ze 
swoim zespolem wdziera si? do najbai'dziej 

bezpiecznego rejonu pEanety - Strefy 
■ brtmionei. Jego zadaniem bqdzie odnaleziefile 

!0i>darnei pedy, o fctdrej p.pwiadajq* ze tylko 
■ *13 me moc uzdiowicfelskqidolnq uratowad 

Graez■■prcyjmuje osobowo^d jednego i 
tarech cztohkdw zespofu i porzocajqc 

bezpteczneschronienie ne statku, musi riiszyd 
u Wiezy, gdzie trzeba mu b?dzie znalezd sposdb 

na nap raw? statku i odzyskad obdarzony mocq 
: !sjnot. Gra jest szybka, wymegajqca refteksu i 
pomyslowodci ozenionej ze spostrzegawczodciq. 
Animowana przez gracza postac nieustannie jest 
w ruchu, biorqc udzial w 
starciach wr?cz, kladqc 
przeciwnikdw rozmaitym or?zem 
a takze uzywajqc zakl?c - 
wszystko to zas dzieje si? w 
rozleglym swiecie najezonym 
Lajemnymi przejdciami i 
przedmiotami o zagadkowym 
przeznaczeniu. 
W poszukiwaniu perly przyjdzie 
graezowi zwiedzic ponad 50 
nozleglych sektorow - kazdy z 
nich ma swoj? wtasn? atmosfer?, 
pulapki i zagadki do rozwiqzania, 
Gr? mozna zaczynac kilkakrotnie, 

bo kazda z czterech postaci, 
ktore moze animowac graez, 
ma nieco inne mozliwosci, 
temperament i sposdb 
podejscia do rzeczywistosci - 
co owocuje innym widzeniem 
swiata. Po drodze bohaterowi 
przyjdzie niszczyc i 
eksterminowac potwory, z 
ktorych kazdy uzywa innej broni i 
innej techniki walkL 

Gra toezy si? niezwykle plynnie - ruchy postaci 
sq niezwykle urozmaicone i naturalne [w 
odroznieniu od niektorych gier, 
cieszqcych si? wsrod graezy 
niezasluzon? slawq... np. 
Gtomb Spider, ktorej 
bohaterka nosi 
dzwi?czne imi? 
Larwa). Niezwykle 
realistyeznie 
wygl?daj? tez 
skutki dzialan 
ammowanej przez 
nas postaci - 
wszystko pi?knie 
wybucha, 
rozpada si? 
efektownie, 
broezy krwiq 
(choc 
nienachalnie), 
graez zas prze przed 
si? niezym 
jednoosabowa 
katastrofo 
ekologiczna w 
rodzeju Amoco 
Cadiz. Niezwykia 
raaiistyeznie 
wyglqdajq blyskti 
idqce za nimi cienfe mi 
dynamiezne ujqcia z 
podqzajacej nieustannie 
ze graezem kamery. W 
kazdym sektorze mamy 
tez do czynienia z 
doskonalej jakosci efektami dzwi?kowymi (np. 
pyszne wycie wichru - wsz?dzie nieco inne) i 
doskonalq, nastrojowq muzykq. 

zadiowanlanieprzylaclot 
<$wletnagiafika! 

Minusy: 
Sq... owszes... oa 
przvklad... 

...eBe...dn$cwysokle 
wifBiaganla sprzqlowe. 

□cena: 

W sumie otrzymujemy swietnq 
zabaw?, histori?, ktora trzyma 

si? logiki znaeznie lepiej, niz inne, oslawione 
rqbanki i ktorq mozemy bawic si? dtugo, za 
kazdym razem odkrywajqc cos nowego. Spece 
z Psygnosis doskonale trafili w sedno marzen 
kazdego gracza - kupujqc jedn? gr? w zasadzie 
kupites cztery... Ciekaw jestem ogromnie 
kolejnych produktdw tej firmy, bo ten 
spodobal mi si? bardzo... 

Preducent: 

Wymagania: 
PI 20 16 MB RAM, Windows 
95,4xCD ROM, Sound Blaster 

Dystrybutor: 
CO Pfeitiii 
te(.(£)22 2507031 

Internet: impi/Avw,psy{]iiia!F^.c 

G9 
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Railroad Tycoon 2 
Wsigsc do pQci^gu,., niebylejakiego... 

okresie od 1804 do 2020 roku w kazdej 
praktycznie cz?dci swiata, a jesli to nie 
wystarczy, to do dyspozycji jest rowniez 
doskonaly edytor misji, nownie wygodny w 
obsludze, jak ten z Heroes of Might&Magic 2 [a 
by! on bezsprzecznie rewelacyjny]. 

Budowa linii kolejowej jest 
prosta i wygodna. Wybieramy 
dwa miejsca, ktore ma 
potqczyc nasza kolej, nast?pnie 
typ torow Clinia jedno bqdz 
dwutorowa), po czym klikamy 
myszq na miejscu, z ktorego 
chcemy rozpoczqc i po prostu 
przeciqgamy kursor na miejsce, 
gdzie linia b?dzie si? koriczyc. 
Program sam wyznaczy 
najszybszq tras? oraz wyliczy 
koszt toru. Tory mogq 
rozchodzic si? w osmiu 
kierunkach, mozliwe jest tez 
budowa nie mostdw 
fdrewnianych lob stalowych, 
co wplywa na cen?, ale rdwniez 
na jsko£d mostu). Niestety 
budowa tuneli nie b?dzie 

Z powslaniem gi'y, o kttrej za ciiwilp napiszp, 

wipip sip dwie hislorie. Dawno, dawno temu w 

1990 roku pan Sid Meyer tworca mipdzy innymi 

legendarnej Civilization, a wledyjeszcze 

poczplkcjpcy tworca, ktory wiasnie stal sip 

slawny dzipki swojej pierwszej produkcji - 

Tycoon. Gra sipgnpla szczylow popularoosci, a 

dla wielu graczy byia pierwszym koniaktem ze 

strategic ekonomicznp z prawdziwego zdarzenia. 

(Zreszlp wiasnie ona zainspirowala Sida Meyera 

do stworzcnia Civilization). Wobec sukcesu gry 

Microprose rozpoczpi prace nad ..Railroad 

Tycoon 2" z poprawionp grafikp, nowymi mapami 

(gtownie ze wzglpdu na Sida Meyera, ktdremu 

poczplkowy lytnt nie odpMI) tytut Railroad 

Tycoon DeLuxei rimle? 

LORO> 

rata wysokie nceay. 
J f 
-Si 

U gory: 
Gra RT2 la spalnienie 
ukrylych marzefi o 
majslerkawaniu przy kolej'ce 
eleklrycznej. W Roncu kazdy 
■i lalejowe cliuolkL. 

istoryfka cfruga jest meco blizsza 
naszym czssom. W 199ft roku I 
Snips develogerska Tbt:iposredf$ f 
autorzy programow i grer 
prog ram isi,:' crniicy itch) PopTop 

| Software pod priywddztwem' 
Phila Steinmeyera podj?la nadgfq 
inspirowanq Tycoonemjgi^ffl^flKtule Iron 
Horse. [Ekipa PopTop to ludzfs Djfppwiedziului 
mi?dzy innymi za HerpeMMightSMagic:-1 i 2). 
Iron Horse, tak jak one poczqtkGwa mlaf by£ 
wydany przez 3DO. Jecfoak 2 rdznych przyczyn 
3D0 zrezygnowalo. W rezultacie PopTop 
zaangazowal d od a t. ko wychpf ac ofemikti w i 
kontynuowai prac? rrsarf?ialnie. W trsfccie 
opracowywama i)oc?'>mw starama u uzyskanie 
do Microprose prawa do.n&zwy Railroad Tycoon 
2, oraz wykorzystBjTi tych roiwlqzari z 
pierwowzoru. r'dretrudno by byki zastqpid 
czyms innym. S' arania zakoriczyly sj? sukcesem 
i oto w naszycti r?kach pojawife si? kontynueoja 
legendm i i-ju hitu. 

Pr;>'pomnijmy czym charakteryzowat si? 
pierwszy Railroad Tycoon: ot6i byia to gra 
strategic™, w kitfrej gracz wcielaT si? w 
m"“in toffti; 

. Oruga cz?& 
rozni si? od pmrwQWzoru mnlej wi?cej w takim 
stopniu, jak 
zachowana zostala isfcata gryr wi? 
cech charakteryscycznycb, ale zmieniono I 

Po prewei: 

siEBic ennczii iry. 

grafik?, poszerzono rekwizytorni? i ogolnie 
^cywilizowano11 gr? na miar? obecnych 
wymagari. 

Tych, ktdrzy jeszcze pami?tajq pierwszq cz?sc 
(ewentualnie edycj? DeLuxe], spiesz? 
poinformowad, ze w grze zostafo wszystko, co 
czynilo z pierwszej cz?sci niekwestionowany hit. 
Postaram si? jednak, w dalszej cz?sci recenzji, 
nie uzywac porownan do „jedynki”, jako ze 
mtodsze pokolenie graczy raczej si? z niq nie 
zetkn?lo i tym samym czuliby si? jak na chinsklm 
kazaniu. A weterani sami si? szybko zorientujq, 
ktdrdfelementy pierwowzoru zostaty 

jcho^ane. a ktore zmienione.. 

A wi?Q Railroad Tycoon 2 to gra strategiczno- 
ekiinbmiczno, wfefcjjdrej tworzymy kolejowe 
imperium. Cz?^cioyyo przy pom ina opisywany 
Ostmm w CDA z tym, ze w IG 
gldwny nacisk potozony byl.no produkcj? 
(fobrykil 1 sprvedaz (sltlepy). a transport 
odgrywal ro!? clrugojjfanowq W RT 2 zajmiemy 
si? wylqcilfiie budowq torow 
kdejawycb.WBto ora? orgenizacjq transportu, 
Infrastruktura priemysiowu (fabryki, kopalnie 
ltd J jiiz istnieje i nasiafjjJzialania nie b?dq mialy 
na m wplyvfj^le da | 
kortCEi, ale S tym za chwii?). 

Teren i olgas historyczny, w 
ktrirym\bfed?ie przebiegac 
gra.PRemy wybrac 
spami?dzy sporej ilosci 
przygotowanych 

-scenBriuszy oraz 
■dbejmujqcych wi?kszy okres 
kampanii. Grad mozna w 

mozliwa. Kolejnq czynnoSciq b?dzie budowa 
stacji- Tak, jak w Civilization 2, b?dztemy mogli 
wybrad styl architektoniczny budynkdw. Oprdcz 
tego nalezy taz okredlid rozmias" stacji Eim 
wr?ksza, tym wi?kszy zasi?gl, a nast?pnle 
wyposazyd jqw dodatkowe budynki, Funkcjonuje 
to na zasadach podobnych do tych z Civilization 
- kazdy budynek pelni okreStofiq funkcj? np. 
pozwala na skrdcenie czasu zaladowania pociqgu 
(magazyny itp.), polepszenie komfortu - 
pasazerow czy zwi?kszenie zyskow (np. hotel 
czy restauracja]. 

W swiecie gry mozemy przewozic trzydziesci 
cztery rodzaje towarow. Podobnie jak w 
Industry Giant mozfemy obstugiwac cale cykle 
technologiczne, tzn. zwozic okreslone surowce 
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time", Otoz wszystkie czynnosci mozemy 
wykonywac przy zapauzowanej grze, dzi?ki 
czemu nad kazdym posuni?ciem mozna si? 
logicznie zastanowic, zamiast uprawiac zawody 
w klikaniu myszq na czas, jak to mialo miejsce 
chociazby w Industry Giant. 

I kilka slow o grafice. Tycoon 2 to bodajze 
pierwsza gra, ktora pracuje wylqcznie w 
rozdzielczosci 1024x768. Grafika wykonana jest 
w rzucie izometrycznym (tak, jak w Civilization 
2] i dopieszczona do najmniejszego szczegolu. 
Mozna jq kilkukrotnie powi?kszac, a ilosc detali 

do przetworni, produkty tejze przetworni do 
fabryk, a dobra wyprodukowane w fabrykach do 
tmalnych odbiorcow, Oprocz tego z kazdego (i 
do kazdego] miejsca transportowac b?dziemy 
;uczt? i pasazerdw.ilobrze zorganizowana sieb 
transp'ortowa powoduje rozwoj infrastruktury i 
liasta zaopatrywane przez nasze linie mogq 

wskutek dobrego zaopatrzenia rozrosnqc si? 
pawet kilkukrotnie. 

Do naszej dyspozycji jest ponad pi?cdziesiqt 
ypdw lokomotyw foczywiscie kolejne pojawiajq 

si? w odpowiednich latachJ, ale niestety 
; lezaleznie od typu lokomotywy pociqg moze 
miec maksymalnie szebb wagonbw. Naszym 
lociqgom mozemy przydzielab priorytety, ktore 
pozwolq na sprawne zorganizowanie ruchu 
(pociqg z najnizszym priorytetem b?dzie 
ust?powal wszystkim pozostalym i odwrotnie). 
Mozliwe jest takze poruszanie si? po torach 
konkurencji, z tym, ze wtedy nasze pociqgi 
automatycznie otrzymajq najnizszy priorytet. 

Dose obszerna jest ekonomiczna strona 
orogramu. Mozemy wykupywac linie 
przeciwnika, przejmowab nad nimi kontrol?, 

wynajmowab managerow zarzqdzajqcych 
naszym liniami, obracab akejami na gieldzie 
itp. Na stan linii majq wplyw katastrofy 
kolejowe, starzenie si? lokomotyw czy 
zaopatrzenie ich w paliwo. Gra z pozoru 
wydaje si? bardzo rozbudowana, ale nad 
wszystkim da si? dose szybko zapanowac 
dzipki czytelnemu zorganizowaniu opeji. Przede 
wszystkim zab podkreslic nalezy najwazniejszq 
cech? Railroad Tycoon 2, ktora wyroznia go 
zposrod produkcji dziatajqcych w tzw. „real 

jest opejonains, dzi?ki czemu nia grozi nattok 
szczegditiw an; nadrmerne Gpowolmenie gry, 
Wvat i panelem opeji ekran gry prezentuje si? 
wyjqtkowo efektGwnieP jak na strategic 
oczywibcie. 
General nie Railroad Tycoon 2 to grar jakiej 
oczekiwetem od wielu fat. W perfekcyjny sposdb 
f^ezy ona najlepsze cechy klasycznych gier z 
poczqtku lat dziewi?cdziesiqtych z 
mozliwosciami oferowanymi przez wspotezesne 
komputery, ze wspomn? tylko o wybitnej grafice 
i mozliwosci gry w sieci dla 32 graezy (16 przez 
internet). Dodatkowym gwarantem jakosci jest 
zespol autorow, gdyz do ludzi, ktdrzy stworzyli 
obie cz?bci ..Herosow" od poczqtku mialem 
zaufanie i okazalo si?, ze bylo to najzupelniej 
prawidlowe zalozente. Zresztq wart 
podkreslenia jest chodby fakt, ze w trakeie 
tworzenia gry autorzy za posrednictwem 
Internetu (i rzeszy stron poswi?conych grze) 
zadawali pytania graezom, co chcieliby w 
Tycoonie zobaezye i spelniali wi?kszosc 
(sensownych oczywiscie) postulatdw. Gdyby 
jeszcze wszyscy tak robili... 

V 'Union Pacific V 
(jra pfi 

Per Share -Data Co for 

Share price: S-15.00 a 
•Poo^i'afue Pet Share: S21 28 E3 
Xpveitue Per Share: S7.71 B 
('Earnings Per Share: $6.15 B 
■DividendPer Share: $0 0 } B 
7 ‘Year 'WeightedReturn: 9,63% □ 

Largest Shares 

Sfiarehofders Owned 

© Cornelius Vanderbilt JO,000 

Otfiet Investors 17-1,000 

ma 

I Plusy: 

* mitotic wall; 
»(rjyA0iVR Jijfywn 
tm 

skoduic/u 

Minusy: 

p«p m 

Ocena: 

Jednym slowem gra jest genialna, minusow 
wymieniac nie b?d?, bo ma to taki sam sens, jak 
narzekanie, ze w pudelku nie ma darmowych 
biletow na wszystkie linie PKR Po prostu w grze 
zawarto wszystko, co mozna bylo zawrzec, by 
gra nie stala si? za bardzo rozrosni?ta. Zresztq 
i tak gdyby nawet byly jakies istotniejsze wady, 
to mimo to Railroad Tycoon 2 zasfuguje na 
wyzszq ocen?, niz 99% najnowszych 
„multimedialno - interaktywno - 
truecolorowych'1 produkcji. ■ 

Producent: 
PopTop Software 

Wymagania: 
P-133,16 MB RAM, CDx4, Win 
95/98, SVGA, 100 Mb na HDD, 

DystrybutDr: 
LEM 
tel,(022) 6426165 

Internet: hltp://www godgames com 
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Varreville 4299 - Carentan. Nie ukrywajmy, ze 

zdaniem wielu dowodcow dywizje 

spadochroniarzy traktowane byfy (niemalze] 

jako jednostki ..jednorazowe", tj. zakladano, ze 

realizacja wyznaczonych zadan rownoznaczna 

jest praktycznie ze skresleniem jednostki ze 

stanu (przynajmniej na jakis czas) z uwagi na 

bardzo wysokie straty. No coz, 

spadochroniarze, pozbawieni praktycznie broni 

ci^zkiej, nie mieli lekkiego zycia w konfrontacji z 

okopanymi piechurami, wspomaganymi licznymi 

punktami oporu Cbunkry), stanowiskami ckm-dw, 

artyleriq czy czolgami. Misja jest niemalze 

samobojcza - ale jak bardzo, to, prawd? 

powiedziawszy, zalezy juz tylko od Ciebie, 

graczu, ktory za chwil? poznasz smak bycia 

dowodcq niewielkiego oddziafu 

spadochroniarzy, wchodzqcych 

w sklad wspomnianej 101 

dywizji. Przygotuj si?, bo 

zadanie jest trudne, a gra 

warta swieczki, wi?c 

Geroooonimooooo! Skaczemy w 

samo centrum wydarzen! 

U dolu: 
4a rozpoczela. 

tego t 
-|ne 

wide 
zo r 

Zaraz, zanaz! 

Zanim jednak ruszysz do boju, musisz dowiedziec 

si? kilku rzeezy. 101; The 101st Airborne in 

Normandy to rozgrywana w turach gra 

strategiezna, b?dqca symulacjq dzialafi 18- 

osobowego oddziatu spadochroniarzy. Nie jest 

to klasyczna turowa gra strategiezna, nie jest 

to RTS ani tez gra pokroju Commandos czy np. 

Rainbow Six. Zatem do jakich gier moglbym jq 

porownac? Przede wszystkim [klimatem i 

stylem grafiki) do obu odcinkow Close Combat; 

rnozna tez znalezc podobienstwa do Soldiers at 

War-i Wages of'War. Nawiqzanie do Commandos 

- Seblnrf Enemylmt^tiwniez ma sens, % 

jmfflottefliflnie si?ido klasyki 

np. pier 

Unknown) 

ie w mend 

imr. 

maziiwo^inanewru 
J-rij^JoglstycznerSl 

| tomjyFC 

szczegd 

Jiqcym 

(poezqwszy od 
czym zaraz, a 

akcelsrabniw). Wfdiak zgdFt w rzucie** ♦ 
izometryeznym, prifypbrnih^ mocna (IMHDJ 
Close Combat 2, ale prywatnte uwazmuz s- 
grafika tej gry jest staranniejjsza i barflUj 
widowiskowa [no i postscie sq wt?ksze, co tez ^ 
ma swoje znaezenie). 

r101:The 1 
I Screaming Eagle 

Cut scenki i animaeje - palce lizad! Tu uwaga: 

cut-scenki nie zawsze sq tylkcf po to, by 

ubarwic warn oczekiwanie na dogranie si? misji. 

Czqsto pelni? one rol?... poczqtku misji. Np. 

zaezyna si? zrzut spadochroniarzy. Skacze 

pierwszy, drugi, siodmy... w kolko to samo. Co 

w tym moze byb ciekawego? A jednak... 

zwroccie uwag?, ze; a] skaezq dokladnie ci 

ludzie, ktorych sobie wybralismy [znajome 

nazwiska); b) zobaezeie, jakie sq skutki skoku - 

ten wylqdowal pomyslnie, ten odlqczyl si? od 

grupy, inny zawisf na drzewie, jeszcze ktos 

zakonezyl desant paskudnym chrz?stem 

Po zwycigskiej ilia AnglikOw lolniczej Bitwie o 
Anglig, Winston Churchill powiedzial; „io jeszcze 
nie koniec; to nawet nie poezgiek konca; to 
dopiero koniec poczqtku". Zadajmy wipe pylanie - 
kiedy nastppil poczgtek konca ill Rzeszy? Ilia 
pewno jest wieie wydarzen, klore zaslugiijq, by 
jodpipc" jo pod to miano. Jednak moim zdaniem 
to nie np. Stalingrad, a olwarcie drugiego fronlu 
w Europie, w czerwco 1944 roku, byio lym 
ciosem, po klorym jedynq ftwestip byio „kiedy 
oostppi rychly koniec II wnjny swiatowej", 
klajwipksza desantowa operaeja wszecbczasOw, 
czyli D-Day, rozpoczpla 6 czerwca 1944 (5900 
statkdw, 10.000 samololdw, 250.00Q zofnierzy 
jako trzon sit inwazyjnych), to epicki temat 
rzeka, o ktfirym niejedeo bisloryk napisat grebe 
tomy, a niejedeo rezyser sfworzyt mniej lub 
bardzioj ndany Silm (vide chocby Jejdlozszy 
dzien" czy bpdgcy wiasnie na faii „Szoregowiec 
Ryan"), Nie chcp snuc tuiaj diugicb opowiesci o 
beraizmie, jatkacb na plazach (10.000 polegtycb 
w pierwszym dnin) etc. Nie czas i miejsce na lo. 
Zamierzam skoncentrowac sip na jednym z wieiu 
epizoddwiych gorgcych, w przenosni i 
dostownie,dni... 

Mac Abra ' 

Wst^p do wst^pu 

-Day rozpocz?ty!!l 101st Airborne 

Division, wchodzqca w sklad I 

Armii USA, zaladowana na poklady 

52 samolotow transportowych, 

leci w kierunku plazy Omaha. 

Operaeja ta, b?dqca cz?sciq planu 

..Neptun", zakladala Iqdowanie na tylach 

niemieckich jednostek broniqcych tejze plazy i 

podj?cie dziafari dywersyjno-zaczepnych, a w 

pozniejszym etapie polqczenie si? z desantujqcq 

od morza 4 Dywizjq i opanowanie regionu, ktory 

na mapach sztabowych zaznaezony byl jako 
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liczni ludzie na drugiej i trzeciej linii pola walki. 
Zgoda, Wszelako czyz nie jest przyjemniej dla 
gracza, gdy moze kontrolowad takze i tp czpsc 
akcji gry? Moim zdaniem tak, Jesli uwazacie 
podobnie jak i ja, przezyjecie tu bardzo mile 
chwile. Opcja logistyki jest tu szalenie 
nozwini^ta: 1] mozecie dobrac sobie kazdego 
zofnierza ze swego oddziafu, 2] wyznaczyc im 
dowodcp, 3] potrenowac ich az do siodmych 
potow. (Tu dygresja. Trening nie oznacza 
mozliwosci ..podbijania" wyjsciowych 
parametrow postaci, a tylko przecwiczenie 
rozmaitych typow misji, ktore napotkamy 
podczas gry]. Dalej: 4] dobrac kazdemu z nich 
dokfadnie takie uzbrojenie, jakie nam sip 
zamarzy (naturalnie pod warunkiem, ze nasz 
arsenal zawiera takie wysnione zelastwo - a 
jest na to spora szansa, gdyz jest naprawdp 
zasobny] plus odpowiednia ilosc amunicji, 5) nie 
mozemy zapomniec 0 pozornie blahych, ale jakze 
istotnych elementach wyposazenia zofnierza: od 
umundurowania poprzez dodatkowy ekwipunek 
(manierki z wodq, guma do zucia (!], racje 
zywnosciowe, mae-westki, noz itpJ. Niby nic, a 
pozbawiony manierki i papu zofnierz po jakims 
czasie wyraznie podupada na duchu... Co 
jeszcze: 6) rozmieszczamy ich w samolocie, 
wlgcznie z wyznaczeniem miejsca dla 
konkretnego zofnierza! (Wbrew pozorom jest to 
bardzo wazne przy zrzucie - ci na poczqtku i na 
koncu majq wipkszq szansp na odfqczenie sip od 
grupy). I to tylko czpsc z tego, co jest w 
naszym zasipgu, jako dowodcy. Naturalnie jesli 
kogos nie rajcuje tak drobiazgowe ..babranie 

sip" w tego typu elementach gry, moze 
zazyczyc sobie, by komputer odwalil za niego 
wipkszosc czarnej roboty - i tak sip stanie, choc 
naturalnie kazdy prawdziwy strateg prpdzej da 
sobie wyrwac zpby trzonowe bez znieczulenia, 
niz pozbawic sip radosci ekwipowania swoich 
ludzi. Tym bardziej, ze dobor wfasciwego 
wyposazenia ma przeciez ogromne znaczenie dla 
przebiegu samej misji. 

spodobac rodzicom/rodzehstwu/malzonkom 
graczy... dajcie dzwipk na full! Warto! (Tu przy 
okazji - serdeczne podzipkowania dla moich 
bliskich za anielskq cierpliwosc podczas moich 
testow tej gry; sqsiadom zas gorqco dzipkujp, 
ze nie wezwali tjednak] policji za notoryczne 
zakfocanie nocnej ciszy - mimo, iz byli tego 
bardzo bliscy ;].)> 

ppkajgcej kosci piszczelowej (plus ryk bolu]. 
Myslicie, ze to bajerek, ze to nie ma znaczenia? 
Blqdff! Ci, ktorzy odlgczyli sip od grupy i ci, 
ktorzy poniesli kontuzjp przy Igdowaniu, sq juz 
praktycznie wykluczeni z danej misji. Moze 
pozniej do nas dolqczq... a moze juz nie. I nagle 
okazuje sip, ze nasza grupa juz na samym 
poczqtku stopniala 0 pofowp... Zatem oglqdajcie 
pilnie cut-scenki. Nie tylko dlatego, ze sq fajne 
(a sq). 

i 

; Qiwiqk rdwniez nl-e pozostswia uczucia 
niedosytu. Wprawdzie muzyka jest miejscsmf 
niebMffi>zeb®aw Uo jjoniekqd wyemitowany 

T zawdteu marsz zafobnylll3^Sil|lych..), lecz 
ma swojq klasp i bpdzie sip warn podobac. Duza 
ilosc speechdw i efektdw (kazdy zolnierz w grze 
ma odrpbny gtos; nawet nie widzqc wroga 
mozemy z duzym prawdopodobieiVstwem, na 
podsfcawie oduiflsdw^rokdw. okreSlid 
teren, przcz ifliMijpa idzie 
Iqka, tfrogti, nagnffffp 

dwniez wywoluje 
vojenia, choc - oci 

obieKtywriie - efektysniL , 
chyba fe^ze od nych w Cfose 
Combat (no. ale tam byfy 

To, GO 
wlemfloze sip nie 

4m 

uzbrojone w takq a nie innq bron, i co bpdzie, 
gdy wyczerpie sip amunicja, paliwo czy racje 

zywnosciowe. Nie twierdzp, ze tak jest 
zawsze... ale czpsto tak bywa. Nie jest to 

w sumie wada, gdyz np. dowodcp plutonu 
czy batalionu takie rzeczy nie muszq 

interesowad - on ma walczyc, a 0 

ewentualne uzupefnienia strat i np. 
materiafow ppdnych martwiq sip 

11 June -44 1142 hr 

Logistyka 

Jakos tak sip dziwnie zfozyfo, ze w sporej czpsci 
strategii ten element gry jest albo cafkowicie 
pomijany, albo traktowany poniekqd po 
macoszemu. Ot, mamy jakies jednostki, 0 

roznym stopniu wyszkolenia, mniej lub bardziej 
zasobne w bron i amuniejp - i zasadniezo nie 
obchodzi nas to, skqd sip wziply, czemu sq 
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Misje 

Zadaniem spadochronianzy nie jest 
szturmowanie fortec czy niszczenie wrogich 
czolgdw, To oczywiste. To nasze sily szybkiego 
reagowania, ludzie od P)atakujemy i znikamy", 
Oni majq dezorganizowac dziafania wroga, 
utrudniac mu uzupelnianie zaopatrzenia, wiqzac 
czpsc jego sif, przeszkadzac, szkodzic, 
utrudniac. Zatem spodziewajcie si?, ze b^dziecie 
wysadzac mosty, niszczyc stanowiska artylerii, 
eliminowac patrole, polowac na niemieckich 
oficerow sztabowych, atakowac z zasadzki; 
bpdziecie prowadzic akcje partyzanckie i siac 
ogolny zampt. Czasem przyjdzie Warn bawic sip i 
w ekipp ratunkowq, Zestrzeleni piloci, 
ukrywajqcy sip w nadziei odsieczy, liczq na was! 
Dodac nalezy, iz w wielu misjach bpdziecie - 
oprocz glownego zadania - wykonywad takze 

sip panice]. A ze zywy czlowiek moze podczas 
walki zostac ranny (o smierci nie wspomnp) i 

U gory: 
Granal dobra rzecz! 

Nickname: E.u j s 

Home Town: Shel 

Height (cm): 70 

Weight (kg): 168 

Age: Z3 

Rank: Priv 

Service: 4 

Weapon Skills: BAP 

Languages: £ 

na pewno sip zatnie), a usunipcie usterki 
zabiera czas i (czpsto] czpsc amunicji w 
np. feralnym magazynku. Bron mozecie 
tez zdobywac na wrogu, walczyc z nim 
wrpcz etc. Na polu walki spotykamy nie 
tylko zolnierzy - sq i cywile, czasem 
natykamy sip na krowy (strzelanie do 
krow nie jest zbrodniq wojennq.,. ;]]r 
Uksztaltowanie terenu wywiera wpfyw na 
skutecznosd rozmaitych typow broni i 
modyfikuje naszq mobilnosc; mozemy sip 
czolgac, kucac, nurkowad w rzekach, 
strzelac na rozmaite sposoby itp. Znow 
wspominam tylko o kilku z wielu 
elementow tworzqcych tlo do naszych 
poczynan. Ale jakze barwne i urozmaicone 
jest to tlo... Sterowanie jest w sumie 
przyjemne; nie ma szansy, by pogubic sip 

w bardzo czytelnym menu i wystarczy mniej 
wipcej kwadrans, by wszystko stalo sip jasne 
[mozemy wydawac zolnierzom ponad 20 
rozkazow), Na koniec trzeba zauwazyc, ze jak na 
komputer, to gra on calkiem przyzwoicie, nawet 

u * 

i' 'V '* 

% rH 

Ef; - 
■ • i- 

’. i 

u* 

e oczekiwaD? 

specyficzne sub-misje. Np. atakujqc sztab, 
bpdqcy waszym glownym celem, wezmiecie do 
niewoli niemieckiego oficera, od ktorego 
wydostaniecie informacje [albo choc znajdziecie 
przy jego ciele teczkp z 
interesujqcymi dokumentami] 
dotyczqce np. lokalizacji 
pobliskiej, a nieznanej wywiadowi 
alianckiemu baterii cipzkich dzial, 
masakrujqcej wlasnie barki 
desantowe... 

Walka 

Tu powiem tyle: rzadko 
spotykany realizm, lepszy do 
tego za co kochalem i kocham 
Close Combat. Zolnierze 
obdarzeni sq osobowosciami 
fdodatkowo kazdego praktycznie 
znamy z widzenia, co tez zaciesnia naszq 
nieformalnq wipz z podwladnymi i pogfpbia 
uczucie realizmu). Kazdy z nich posiada 
specjalnq charakterystykp. Oni zachowujq sip 
jak zywi ludzie! Majq chwile slabosci, paniki, ich 
sila bojowa spada, gdy sq gfodni czy spragnieni; 
zdarzajq sip dezercje. [Ale dobry dowodca moze 
tchnqc bojowego ducha w tych, ktorzy poddali 

•9 kampanii rozgrywanych na 42 mapach 

•Misji treningowych 

•82 dostppnych w grze zolnierzy; kazdy posiada wlasnq osobowoSc! 

•47 miejsc na ciele, w ktdre mozecie zostad ranni tkazda,rana odpowiednio 

wplywa na zdolnosci bojowe da_nego zolnierza!) 

„-*Trybu multiplayer: modem, La%jnternet (dla 2 graczyj 

•230|jdznych miejsc walki, pieczolowicie.odtworzonych na podstawie 

map 
•Randomittcpkampa^ 
■J 400 IfimKft iclitierzy 

ydi cut-scenek 

riu walki 

• Doklodnfe ta^leg^vypos^eriLa [tMstmnl. iakia bytfl 
z mozliwoscig praklyffro tiawolne§Q dy&ponowama 

•Fantastycznej grywalno^, 

iyjnoSfll* in_ 
) czasu i iydot'yRiJ 

v> VfTj 

* 

' ■ 
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■ f- * f 
/i >7 ^. 
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tym samym jego skutecznosc w boju ulega 
redukcji, to juz wiemy chocby od czas 
Combat 1 Ale w 101 Airb.OQne reSlTsm ten 
posunipty jest niemalze do'absurdu [w 

pozytywnym sensie tego slowa). Czy wiecie, ze 
kazdy z waszych zolnierzy moze zostac trafiony 
w - uwaga - 47 rozmaitych miejsc ciala? 
Mozna patrolowac teren w poszukiwaniu 
zasobnikow z broniq i amunicjq, mozna 
przeszukiwac ciala poleglych [czpsto owocuje to 
ciekawymi znaleziskami - vide poprzedni akapit). 
Bron naturalnie moze sip zaciqc [co oznacza - 

Plusy: 
•KHmatrallii, 
GiMKttfti 

'GnlaftitMwa 
ti \m. cbui sic 
Wttim 

Mfnusy: 
-Gwwira 

kmtOM 
•Mjewrfofifrtife 

rtHteMtarfor 

Ocena: 

9 

Ten, kto cierpliwie doszedl dtotego i 
stronie wie jedno; teraz bpdf chwalifl 
cmokal z zachwytiL 1 zaiste; m my!I si? 
kategoril ..strategia. syirtulacja zolnierzy na polu 
walki” 101 Airborne jest obecme dla mnie no 
capie! Kazdy, kto iubi takie gry: kaidy, dla 
ktorego Close Combaty i X-comy to gry, za 
ktore da sobie odciqc... ehm, powiedzmy ze 
kciuki;], musi [nie, nie „powinien" - MUSI] 
sprobowac swoich sil podczas D-Day. 
Satysfakcja gwarantowana. 

f 
PrDducent: 
Empire Interactive 

Wymagania: 
P-133,16 Mb Ram, SVGA, 
Win’95, DirectX, CDxA karta muz, 

DystrybutDr: 
Empire 

Internet: hltp://wvvw.empire co uk 

mem- 
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ChessMaster 6000 
Szesciotysigcznik 

Po raz kolejnyna tamy CDA Irafia tytut 
wyjjtkowy. A wtasciwie nawet podwAjnie 
wyjatkowy. ChessMaster 6000. Dlaczege 
podwdjnie wyfetkowy? Pa pierwsze dlatega, iz 
gry legiczae nigdy nie asiggaly aa PC (a w 
zasadzie w agate aa zadnym kaaipaterze) 
papularaadci rawaej strzelaaiaaai, 
zraczaasciawkeai czy przedstawicielaai ianych 
„staadardawych" gatunkdw elektraniczaej 
razrywki. Pawstawaly glownie jake predukty 
shareware, a pragramisci traktawali ich pisanie 
raczej jaka cwiczonko przed „prawdziwg grg". 

Lord y ~ Szechy sq ts/ti zawsze bytyl 
wyjqtkiem. Popularne na calym 
^wiecie, a jednoczeSnie tak 
zfoione, by stanowib wyzwanie d!a 
naprawd? dobrego progra misty ai 
si? proszq o kompLiterowe 
adaptacje sluice gldwnie do 

treningu [komputer to partner dost?pny o 
kazdej porze dnia i nocy). Kolejnq cechq, ktora 
stanowi o wyjqtkowosci ChessMastera jest 
numerek przy nazwie: 6000. Jeszcze catkiem 
niedawno recenzowatem dla was wersj? 5500, 
wczesniej 5000, a osobiscie programy te 
towarzyszq mi od czasow Commodore 64 i 
ChessMastera 2000. Wi?kszcsc pozostalych 
dost?pnych na rynku aplikacji [oczywiscie tych 
dla ..zwyklego” uzytkownika - nie mowi? o takim 
np. Fritzu] to produkcje jednorazowe, 
zaplanowane od poczqtku do kofica i tak 
wydane. ChessMaster natomiast dzi^ki 
kolejnym, tworzonym przez t? samq ekip? 
Vv/ersjom „z numeru na numer" zwi?ksza swoje 
mozliwosci i pokonuje kolejne progi w drodze do 
doskonaiosci, zachowujqc to, co juz wczesniej 
zostalo przetestowane przez tysiqce graczy i 
okazato si? doskonafym rozwiqzaniem. Obecnie 
trudno sobie poradzic z jego umiej?tnosciami 
nawet na najnizszym poziomie, a nie wyobrazam 
sobie, czy bylbym w stanie wygrac np. z CM 
8000? 

Co sprawia, ze ChessMaster 6000 jest 
programem godnym uwagi? Otoz poczqtkowo 
sam si? zastanawiatem. Na pierwszy rzut oka 
bowiem poza ogolnym wyglqdem glownego okna 
mozliwosciami nie rozni si? od ostatniej edycji - 
CM 5500. W dalszym ciqgu uwag? przyciqga 
glownie ..Natural Languague Advice”, czyli 
podpowiedzi formutowane w normalnym j?zyku 
(angielski], a nie notacji szachowej. Kolejnq 
ciekawq opcjqjest „Rate my play", czyli „ocen 
majq gr?11, gdzie uzytkownik wczytuje 
jednqz ..historycznych" partii i probuje 
dokonywad posuni?c w ten sam sposob, 
co rozgrywajqcy jq kiedys mistrzowie. 
Za kazdy ruch inny niz w oryginalnym 
zapisie przydzielane sq punkty 
ujemne. Oczywiscie gra toczy si? 
od pewnego momentu po 
otwarciu, kiedy juz nie ma tak 
wielkiego wyboru ruchow 
prawidtowych, jak na poczqtku. 
T? mozliwosc jednak CM 5500 
rdwniez udost?pnial. Z poprzedniej 
edycji pochodzq takze takie cechy jak 
mozliwosc znalezienia mata przy 
zadanej liczbie posuni?c, eksport 
szachownicy do pliku tekstowego, gra 
przez Internet itd. T? ostatniq opcj? 
troch? rozszerzono - teraz mozna grad 
za darmo [tzn. wylqcznie za cen? 
polqczenia) na serwerach: ChessMaster 
Online i Mplayer.com. Zrezygnowano za to 
z mozliwosci podtqczenia elektronicznej 
szachownicy (wykorzystuje si? je glownie w 
specjalnych komputerach szachowych). 
Urzqdzenia takiego co prawda nie posiadam 
[cena nie nalezy do najnizszych), wi?c nie 
jestem pewny, ale w CM 5500 pisali o takiej 
mozliwosci, a tutaj ani slowa - wniosek z tego, 
ze tu tej opcji brak. 

Calkiem nowe elementy w CM 6000 to przede 
wszystkim „tutoriale" oraz pot?zna baza danych 
zawierajqca zapisy 440 000 partii. Tak jest 
napisane w ..helpie", z kolei na stronie WWW 
Mindscape podano, ze 300 000, ale niezaleznie 
od tego, ktora z tych liczb jest prawdziwa, i tak 
jest to imponujqce. Autorem nowego zestawu 
cwiczen [tutorials] jest Bruce Pandolfini, oprocz 
tego gra zawiera pi?c partii komentowanych 
glosem Josha Waitzkina, a takze bibliotek? 
Mklasycznych” partii, gdzie narratorem jest 
mistrz swiat Larry Evans. Ciekawym dodatkiem 
nieco innego typu jest okno „Coach window", w 

ktdrym po kazdym 
posuni?ciu wyswietlana 
jest informacja, w ilu 
partiach z bazy danych* 
(i w ktorych) takie 
posuni?cie byfo 
wykonane. Oczywiscie 
wzrosla rdwniez 
umiej?tnosc gry 
programu, dzi?ki 
najnowszej [2.61 D] 
wersji engine’u King 
Chess, Jesli chodzi o 
poziom trudnosci, to 
oprocz mozliwosci 
pelnego zdefiniowania 
przeciwnika 
przygotowano kilkunastu 
gotowych, opatrzonych 
pelnymi 
charakterystykami, od 

punktacji ELO ■ 
poczynajqc, a 

konczqc na zdj?ciu. Ostatniq 
innowscjq sq kolejne zestawy 

plansz i pionkow (dwu- i trojwymiarowe], 
ale to akurat jest tu najmniej istotne. 

Ogdlem nowy ChessMaster nie zawiera zmian 
rewolucyjnych. Jest raczej kolejnym szczeblem 
ewolucji tego produktu. Niemniej jednak wart 
jest zakupu chocby ze wzgl?du na wspomnianq 

baz? danych i ..tutoriale", a jesli ktos nie ma 
CM 5500, to nawet nie musi si? zastanawiac - 
przewaga mozliwosci nad CM 5000 jest bardzo 
wyrazna. W zasadzie oprocz polepszonego 
engine gry oraz zwi?kszenia baz danych, ilosci 
cwiczen itp. trudno tu jeszcze cos dodac 
(przynajmniej przy obecnych mozliwosciach 
komputerow i Internetu], co samo w sobie 
swiadczy o doskonaiosci ChessMastera. 

Wymagania: 
;■ V;-. •-1!? S“: ■ 

2xGD fi0W,SOurid card, SVGA 

Froducent; 

Dystrybutor: 
Qplinuft SA 
let. (010) 437797 

Internet: htlpy/www.cfiessmaster c 

U dolu: 
Jak widac, szacJiy (o 
rozrywka rdwniez dla 
mlodziezy (wliczafoc pled 
piehna) 

mam 
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3D Huntinn 
Polowanie na jelenia? 

Nie wiem co ludzie widzg w polowaniu. 

Szczegolnie w czasach, gdy zwierzyna nie ma 

zadnych szans w „starciu" (cudzystow jak 

najbardziej na miejscu) z mysliwym uzbrajonym 

np. w szlucer ze snajperskg lunetkg, a paluje sip 

na zwierzgta, More w zaden spasdb nie ninga 

zagrnzid zycin mysliwego. Rozumiem, ze mnzna 

amocjonowac sig idgc pnlnwac np. na Iwy z dzidg 

jak Masajawie; mnzna paczuc dreszczyk 

podniecenia polnjqc na slonie czy niedzwiedzie - 

ale ca maze bye porywajqcego w przypadku 

tawdw na jelenie? 

Smuggler Ale zdaje si?. ze jestem odosebriony 
w tych pcglqdacb. Gry symulujqce 
polowania bijq wszelkie rekordy 
powodzania i sprzedojq si? jak 
cieple bufeezki. Nrc wi?e cfziwnego, 
ze zaroilo si? od na^Fadownictw 

' najwi?kszego hitu w tym gatunku: 
Deer Huntera - mniej lub bardziej udanych. 
Niestety, gra omawiana przeze mnie nalezy bez 
wqtpienia do tego drugiego gatunku. Wi?cej - 
to wspaniaty przyklad na to jak NIE nalezy robjfi 
takich gier. Powiem w ten sposob: ta gra jest 
rownie wciqgajqca, jak wpatrywanie si? w 
schnqcq na scianie farb?. Przyczyn jest wide, 
niektore sq jak najbardziej subiektywne tczyli 
moja niech?c do polowan), niektore zaS zupelnie 
obiektywne i wymierne. I na nich si? 
skoncentrujemy. 

To, co od razu bije w oezy to dolujqca grafika. 
Teoretycznie mamy ekran w 040x480. ale dam 
si? zabic, ze widzialem gry w 320x200, kttire 
wyglqdaly lepiej! Mowiqc krbtko: panuje tam 
wszechobecna piksebzka, Naturalnie nie ma 

nawet mowy o obstudze 
akcaleratortiw; ba, brak 

'/l navyet mozliwo&ii 
V a ’Wv ®| ustawienia jakiejkolwiek 

, 1 mV i *4 innej dost?pnej 
wjT 1 [ rozdzjelCHOdci, czy 

' # #1 m zwi?kszenia poziomu 
szczegdfowadci 

| grafiki. FFbwnie 

miernie 
prezentuje si? 
dzwi?k. Muzyka 
- zapomnijeie. 
Efekty - no, 
owszem, ptaszki 
tadnie ewierkajq... ale 
to chyba wszystko. 

Do wyboru mamy 4 rodzaje broni 
[dubeltowka, sztucer, kolt, luk) i 4 
tereny dzialan (Arkansas, Oregon 

itp.). Wprawdzie sq one nieco zroznicowane 
wizualnie - ale przy takiej pikselozce i palecie 
barw (256 kolorow] wszystko w sumie wyglqda 
podobnie, z tym, ze raz w tie sq gory - a raz 
nie, Polujemy na jeden rodzaj zwierzqt: jelenie; 
tyle ze kosimy tak samce, jak i samice (za te nie 
mamy punktow). 

Sterowanie nie jest trudne, podobnie zresztq 
jak i zasady - gra przypomina (takze wizualnie) 
wczesne klony Dooma. Tyle tylko, ze w Doomie 
nie miafo znaezenia, z ktdrej strony wieje wiatr 
(a tu i owszeml, a ponadto wrogow nie 
odnajdowalo si? np. szukajqc obgryzionej 
(obdartej poroiem?) kory na drzewach, czy... 
kupek tjelenichL Dodatkowo mozemy sobie 

• monotonia, nuda, 
praklycznie zerowa 
grywalnosc 

■gra iako ealose 

□cena: 

sobie w charakterze nieruchomych taroz 
strzelniczych. Jednak z drugiej strony oznaeza 
to konieeznose nuuudneeeego dreptania przez 
xx minut poprzez tereny lowieckie, 
popierdywania (sorry - ale tak to brzmi) w 
wabiki i czesaniu lornetkq chaszczy. (Ok, ja 
wiem, ze na tym wlasnie polega prawdziwe 
polowanie... Ale co z tego?). No i ten dreszczyk 
emocji: to co tarn widz?, to jeleni Feb - czy tez. 
moze jakis szczegolnie dorodny pikselek? 
(zwykle to drugie). Ale w koncu si? czegos 
doszukamy, nacisniemy spust i... Jesli zwierz? 
mialo szcz?scie, to lezy martwe, z wyrazem 
wyrzutu w wielkich, ciemnych oczach. A jak nie 
ma szcz?scia - to ucieka ranne, pozostawiajqc 
krew („farb?", jak zaraz poprawiq mnie maniacy 
polowan], a mysliwy-wampirek idzie tym 

m 

tenor/ 
gsimre mmmN 

popiskad no 
rozmaitych wabikaeh, 
uzywed lometki \ (gdy 
mamy giwer? w tapis) 
lunetki snajperskiej. 
czoiga& si?t kticaC itp. 
Przy czym trzeba 
wspomnied, ze jelenie nie 
sq wcale takie glupie i 
bynajmniej nie 
zamierzajq dorabiac 

tropem, czekajqc az zwierz? si? wykrwawi - albo 
litoj'ciwie (?) je dostrzeliwujqc. A na koniec 
mozemy trcasnqti sobie fotk? do domowego 
albumu tjest taka opeja, a jakze), no i przeniesc 
si? w iriny rejon, gdzie jeszoze (...jeszcze!) cos 
zyje. Faaa-scy-nu-jq-ce! Az dziwne, ze autorzy 
pomin?li opcj? patroszenia upolowanej ofiary. 
Przeciez to takie zachwycejqce: krew, parujqce 
ffaki - czyFi .gore'" w ria;czystszej postaci, dla 
maniakflw tego fcypu rozrywkl... Jedynie w 
polowaniu i lukiem mozoa doszukad si? odrobiny 
emocji * trzeba si? zamaskewad, powoli 
podpelznqd na odpowiedni Cbfiski, bo okolo 25- 
rnetrowy) dystans. strzelid i trafic (wcale nie 
|est to pros te). 

Tytu! tego tekstu wbrew pozorom nosi w sobie 
gF?bsze przeslsrie. Gracze mogq sobie 
ZBpolowad na jelenie - owszem. Ale jednoczesnie 
nie zdajq sobie sprawy, ze... to oni sq wFasnie 
tytutpwymi jeleniami, ktdrych majq ch?c 
upolowac autorzy gry. Mdwiqc scislej - oni 
polujq na Waszq kas?, wystawiajqc na wabia 
co£, co wyglqda jak porzqdna gra. Ale tylko z 
bardzo daleka i na pierwszy rzut oka. Wi?c 
powiem Warn jedno: nie bqdzcie jeleniami! ■ 

Wymagania; 
P-lOD 16 m, SVGA, Win'95/ 
OOS. Cps^l. karla rnuiyuna. 

Produceat: 
ManMathine Games 

Dystrybutor: 
Macmillan Computer Publishing 

Internet* hllp://w«w 3dhunting com 



L SPYCRAFT: The great game 
Wielka Gra 

Ktoz i nas nie chcialby choc na chwily zostac 
szpiegiem, tajnym agentem CIA lub KGB? 
Wyknadac tajemnice wielkich mocarslw? 
kliestety, gier o tej tematyce jest jak na 
lekarstwo. Dlatego tez wszyscy wielbiciele 
szpiegowskich intryg powinni zwrocic irwagg na 
Spycrafla. 

tUKASZ BONCZOL Czym wlasciwie jest ta gra? Do tej 

pony zadajp sobie to pytanie i 

ciqgle nie mogp dac jednoznacrnej 

odpowiedzi. Majbezpieczmej before 

napisac, iz zalicza sip ona do 

przygodowek, wystppujg w niej 

jednak sekwencje zrpcznosciowe oraz cals mass 

atrakcji w stylo mini-gierek, w ktdrych 

(jodrabiamy lub analizujemy zdjqcia, riazkfadamy 

na czynniki pierwsze pochodzgce z podsluchu 

rozmowy telefoniczne [w celu identyfikacji gtosu 

danej osoby lub np. wylowienia z tfa odglosow 

przejezdzajgcego pociggu, silnika samolotu itp.), 

sporzgdzamy portrety pamipciowe, przeglgdamy 

akta. Jest takze maly symulator tortur [niestety 

mylili sip wszyscy ci, ktorzy mieli nadziejp, iz 

nigdy nie doczekamy sip urzeczywistnienia 

pomystu o gestapowcu, ktory ktos nadeslal do 

nubryki „Pomysf na grp"). Takich „zabaweczek” 

jest naprawdp wiele. Sg tez rzeczy, ktore majg, 

choc czpsto na pozor, mato wspolnego z samp 

rozgrywkp. Mozemy np. zapoznac sip ze strong 

klubu miesigca, tudziez przeczytac o metodzie 

kreatywnego pisania... 

Nie wspomniatem jeszcze o samej fabule, a 

przedstawia sip ona naprawdp okazale. Otdz 

za/nordowany zostaje kandydat na prezydenta 

Rosji. Na jednym z przemowien do wyborcow 

odlatuje mu [bynajmniej nie bez przyczyny) pol 

glowy. Na szczpscie twoja kochana CIA 

przechwycita transmisjp zleceniodawcy 

zabojstwa. Wsrod kilku nastppnych celow 

znajduje sip prezydent Stanow Zjednoczonych 

Twoim zadaniem jest powstrzymanie 

Plusy: 

•Inlmia 
•Jested najprawdzlwszym 

Minusy: 
•Jaho^c lllmdw 
•Bez anglelskiego ani rusz 

Ocena: 

U dqtu: 
..Hlesteiy do czerpaniazgry 
WUaly^llpotrzelma 

Jezyfta 
aimlelfkrEgn". 

zamachowca, zanim ten zrealizuje swoje plany. 

Misja nre jest prosta, jednak w nasze rpce 

oddano szereg naftpdzl, ktdre z pawnoscip je 

ulatwip. I tak przyjdzie Ci, Drogi Graczu, 

korzystac z satelitarnej steci CentraEnaj Agencji 

Wywiadowczej. akt od Pentagons FBI, DAE, po 

urzpd kontroli produkcji \ fmndlu artykafamt 

alkoholowymi i tytoniowymi, Naprawdp dlugo 

mozna by rozwodzic sip nad rtimymi ciekawymi 

urzpdzeniami, ktore wykorzystuje w swojaj pracy 

agent specjalny CIA. Wezmy np. takf wirttiafnq 

scenp zbrodni. Poruszamy kamerp umieszozong 

posrod trdjwymiarowych modeli budynktiw i 

jednoczesnie maglujemy wykonane w czasie 

zamachu zdjpcia. Gdy juz zlokalizujemy glady od 

kul, mozemy poprowadzic linip prosfctj 

przechodzgcp po przez dziury w scianie j punkt, w 

ktdrym podczas tragedir znajdowala sip glowa 

nieboszczyka, Tym sprytnym sposobem mozemy 

okreSlid kierunek, i jakiego padly strzaly. Jeszcze 

tylko przyjrzec sip kilku oknom i... mamy! 

Niewyrazna postac za lekko uchylonp ffrankg, 

Wprowadzamy do komputera portret gagatka 

wykonany przy pomocy biblioteki gotowych 

elementow (oczy, usta, zarost, wlosy itpj, a ten 

automatycznie porownuje fa.cjatp ze zdjpciami ze 

swoicb archrwdw, Teraz tylko trzeba ustalid, 

skgd podejrzany wytrzasnpl okryty tajemnicp typ 

bronL, I mk detej. po nrtce do klpbka. 

Przekopujemy sip przy tym przez sterty 

dokumentow, co jest czasami nudne, ale kto 

powiedzial, ze praca w CIA jest lekka? Jak 

j 

IT 
La | Back 

H 
m [ Hdp | 

#F. LI. 

PERSONNEL RLE 

Allen, Wayne 

STATUS: Special Agent, RETIRED 
INTELLIGENCE REPORT 
OCD (Organized Crime Division) 
DOB: 3/13/60 
PLACE OF BIRTH:Omaha NE 
ADDRESS: Unknown 

MARITAL STATUS: Single K 

KNOWN ALIASES;Grendel. Chomel^m, Macbeth 

SUSPECTED CRIMES; Assassination , corporate espionage, burglary, 
>vhile slavery, sesuny for upper level member® of Cali and Bogola cartels. 

gra wprost wzbudza niezdrowe emocje - wraz z 

kumplem bylismy tak nip podekscytowani, ze nie 

moglismy przestac wcipz o niej myslec przez caly 

dzied. Smaczku dodaje tu fakt, iz do wspolpracy 

przy tworzeniu tego programu zostai 

zaangazowany pan William Colby, niegdysiejszy 

dyrektor CIA (wkrdtce po wydaniu gry zgingt w 

niejasnych okolicznosciach... bez komentarza). 

Teraz muszp niestety napisac o tym, co jest 

zazwyczaj najslabszp strong gier opisywanych w 

nSwince", a mianowicie o oprawie. 

U^wipkowienie przetrwalo probp czasu i nadal 

stoi na wysokim poziomie, podobnie jest i z samp 

grgk ktora pracuje w wysokiej rozdzielczosci. 

Jfldynym co razi i mocno obniza koncowp ocenp, 

jest; jakosc pelnoekranowych wstawek fiJmowych, 

kttire sp naprawdp archaiczne i bardzo razg 

(phzeploL.) w zestawieniu z resztg programu. Na 

szcz^cie z nieoficjalnych zrodei wiadomo mi, iz 

istnieje takze wersja gry przeznaczona dla 

posiadaczy DVD, a w niej juz jakosc filmow jest 

wspaniala. 

Przyznam szczerze, ze nie nalezg do grona 

wielbicieli przygodowek, poniewaz nie lubip 

zagadek typu: „walnij tesciowp mlotkiem, to 

wypluje sztuczng szczpkp, ktorg nastppnie 

nalezy podlozyd pod jedng z nog chybotliwego 

krzesfa, aby moc na nim usigsc i przeczytac 

lezgcg na biurku gazetp" (inaczej sip nie da). 

Spycraft na szczpscie taki nie jest. Wszelkie 

famigtowki mozna rozwigzac poslugujpc sip 

odrobing sprytu i 

inteligencji. Dlatego do 

gry tej moze smialo 

zasigsc rownie dobrze 

zapalony mifosnik 

przygodowek, jak i 

maniak.., symulacji 

lotniczych (czyli ja). 

Oryginalny pomyst w 

polpczeniu z ciekawp 

fabuip sprawia, ze o tym 

tytule dtugo bpdzie sip 

pamiptalo. 

fI # ? f 
Wayne Allen, also known as "Grendel 
and "Chameleon," is a sought-after 
corporate thief and bodyguard 

P.S Za zakupem przemawia 

takze cena oscylujpca w 

granicach 50 zt ■ 

pokazuje gra, jest ona niekiedy nuzgca i ma 

niewiele wspolnego z tym, co kreujp filmy spod 

znaku ..Mission Impossible". Niestety do 

czerpania z gry petnej satysfakcji potrzebna jest 

dobra znajomosc jpzyka angielskiego. Wprawdzie 

mozna ..strzelac w ciemno” [niekiedy dosiownie), 

po czym ladowac stan gry, ale wtedy tracimy 

polowp zabawy zwipzanej z poznawaniem 

wszelkich nieoczekiwanych zwrotow fabuly. 

Czpsto przydajg sip nawet takie szczegoty jak czy 

podejrzany pali papierosy z filtrem lub czy ma 

klaustrofobip, a informacje te sp tak zrpcznie 

wtopione w caiy tekst, ze wytowienie ich jest nie 

lada sztukp. Klimat jest zabojczy i nie pozwala 

oderwac sip od monitors przez dlugie godziny. Ta 

TTTmRlfTTTiTiMV/LUMMillIrlilUjilhRrlNJIiljilil^lijIill. 
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Relacja z ECTS 

Tym razGfli relacja z londynskich targow 

Die bydzie miala formy prezentacji liczh i 

wymieniania nazw nowycb gier i icb 

ppfldycBBttw, Tah niedawno byiy przeciez 

lapgi w Atlaacie! Wtasciwie niewiele sip 

ha pynku koaiputepowaj rozpywki 

zmienito od taaitej popy. Znacie jnz 

wipkszoic slynnycb tylntfiw, na More 

wszysey czekaja ze zniecierpliwieniem. 

Jak juz wspominalem we wpzedniowym 

CD-Action, sppewne sygnaly 

pnzynajmniej niektorzy z WjJFA 
nich naprawd? nie majq 

si? czego wstydzic. Czy I ~ " 

to oznacza, ze firmy || 

przestajq wierzyd w ! 

marketingowy sukces I 

wystawiania si? na 

targach? A moze 

zwyczajnie zabrakfo im 

pieni?dzy na wykupienie stoisk, 

ktore kosztujq baaardzo duzo. 

Wyobnazcie sobie, ze przestrzen 

potrzebna do zaprezentowania 

oferty takiego powiedzmy Activision 

kosztowalaby ponad pol miliona 

funtow, czyli 3 miliony nowych 

ziotych! Czy warto tyle pfacic za 3 

dni, w trakcie ktoryoh setki 

zabieganych dziennikarzy wpadajq 

na stoisko jakpo ogieri, lapiq 

materiafy prasowe i p?dzq dale], bo 

czas nagli? Pewnie nadal warto, 

skoro tak wielu jednak placi te 

ci?zkie pieniqdze. Inni wol? 

spotkania z prasq w bardziej 

kameralnym gronie. Dlatego tuz 

przed targami odbyla si? 

prezentacja najnowszych gier z 

Electronic Arts, a dzien po 

U gory: 

„$wlal nie polrzebuje nastepnel gluplej iry". W taklel tale e 
paraMy dziewczynv i firmy spec|allzn|acej sle w lechnikach 
Inleraktywoycli. Chclafem kuplt fedna dla sleble (koszolktl, ale 
byly lylhD damskle tosony... 

targach firma GT Interactive 

otworzyta na osciez bramy swoich 

biur. 

Wiecie juz przeciez, ze nie wszysey 

wielcy z branzy uznali za sensowne 

wystawienie si? na tej imprezie. 

Zabrakto w wypetnionej po brzegi hali 

Olimpii takich znakomitosci jak 

Activision czy Electronic Arts, a inni 

(Westwood, Virgin, GT Interactive na 

przyktad] pochowali si? wstydliwie po 

kqtach, chociaz 

Tak czy siak, znowu byto kolorowo. 

Pozwolilismy sobie tym razem na 

troch? obszerniejsz? relacj? 

fotograficznq. Celowo usuwalismy 

si? w cieri, bo wiem przeciez, ze 

wolicie ogl^dac raezej postacie z 

gier, modelki i przybajerzone stoiska. 

Nacieszcie swoje ocz?ta wielkim 

swiatem i sprobujeie sami wczuc si? 

w klimat ECTS-u 98. 0 swoich 

wrazeniach mozecie naturalnie pisac 

do Action Redaction. ■ 

Po prawej: 

A Dio nasz zoalomy z okladkf - chodzacy Carmageddon 
z przerosnletg szyjg. To i calu pewnoSclg elekl 
wodzenia wzrokiem za pedzqcyml samochodaml na 
ekranie. 

Po prawej: 
Earthworm Jim ale lest 

moze przyslojniakieni, 
ale za to podobno 
polrali niezle zabawic 
graczy.Zobaczymy 
juz nlehawem, 
czy nie sp lo 
lylko czcze 
przechwallii / 

kolesl z 
Inerplay. Jfv 

Po prawej: 
Dopiero spluwa przyslawlona do plowy I spory 
put jftiHydi" wepMif^mmEe tmn 
mnie do Jobrowolnego" oddania mojego 
ostalniego Acliona Gangslerom z Eldosa. Do dzis 
ole wiem, czy byto warto. 

London Olympia 
6-8 September 1998 

www.e6ts.com 

zapewiadajeci i zanik znaezenia ECTS-u 

9 informaeje zdaja sie lemu (cliocolicjalni 

praeczyfi). 

Zbigniew Banski 

* % 

I Kamel i 



U gory: 
1u largacb Hie zawsze jesl tiezplecznle. Czasaml uliczkaml 
przelaczafo sfe bandy zuchwalyeb poslacl. kltire uclekly z 
iiiznych gier. Pozotowany tiup Sclele sfe geslo, abcy slejq 
siitislDszenie. a jrzeslraszony" Hum jakas nlespecjalnie sle 
lym wszystkfm przejmuie... 

Pa prawej w gf^bi: 
Tuiok 2 zbliza sle do nas siedmiomilowyml krokasi. Mieisy 

*o nadzleje, ie owa slynna Juz „poprawlona grallka I 
mesamowlte elekty speflalne" nle beda miaty lormy 
pndoboef dfl wltaego na zdieciu dipozaura. Umarfbym 
zi; slrachu. to znaczy chclatem powledzied ze Smlechu. 

Po prawej: 

"'sgrody ECTS-u pie majq moze rangl Oscardw, ale zawsze to 
v.yrdJDleflle dla filer i producenldw. lym razem nlestely 
jecely" przegraly w konlronlacjl i konsolaml. Nagrody za 
^jlepsza gre I dla najlepsiego piotata przypadlyUlBleade 
64. Mofslnym obowlazklem graczy bedzle liraz depingowanle 
naszycb ulnblonycb lyluldw, zeby za rok Console zodwd „ale 

■ igluly nam w Iwarz I tfzlecl nan ole konsolily'1. Nle znieola 
Id iednak laklu, ze Nintendo 64 dolaiylo blaszakem. Jak mogtn 
r? tegedojSC? Skandal! 

Po prawej: 

Fima Empire znowir 
pokazala sle z dobrej 
slieay. Ich nowa olerla 
spsdoba sle aialonin gier 
akcMdgliwekjinballi 
i oczywiScle podnlebnych 
akrobacii. Znacie z 
zapowiedzl doskonaly 
symulalor Apache Havoc. 
WLondynle mozna bytojuz 
nim polalac. Wiese niesle, 
ze ora jesl doslepna w 
sprzedazy. Cos mi sle 
wydaje.ze Commanche 3 j 
Nuclear Strike moga 
spokojnie odchodzic pa 
inerylnr^.U nas w redakcjl 
w kaidyro razie Irwa 
szalenslwohelikoplerowe. 

U gory: 

Za pomoca taklego urzadzenla moina wzbid sle w powlelrze I nawel w wamnkacb domowycb poczuc sle prawdzlwym 
kierowca lab pilotem. Tylko kogo lak naprawde bedzle slaC na zaknp tel koszlownej zabawki? Swlelego Mikolaja? Mam 
nadzieje, it pie ominie e-go grudnia molejgo domu!!! Warn lei radze lui dzl§ wysylad llsly do Laponll - nalleplej reolferaml. 

mu 
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Relacja z ECTS 

U dofu: 
Ha sloisku Gremllna o maty wlos nie zderzytem sie z pedz^cym na osleu 
reprezenlacyjnym pitkarzem Aoglii Alanem Shearerem. Slraly materials 
I moraine mogty bye znaezne (w race miatem kanapke a na szyl 
folograliczny aparal redakcyjny). Na szczescie po blizszym przyjrzeoiu 
sie gwiezdzie sportu zrozumialem, ze lo tylko papierowa alrapa. 

Po prawej: 
Lara naloralnle w wytalenllel 
lomle.Gliglerosiiale|...szanse 
na pejawlmle slg w spnedaiy 
tFmfejutfriTtnftlleNw 

\nmmti 
Wana nmu^t It w lyn 
inkfl Lm nhtlinfrl $wo|e 

DlaDWcaladD4aB.Hia|U'L 

bedzIelrzeclaoristonaLary.Za 
kiidym razem coraz bardilel 
QdSlODlelL 
Nasnwa mi ale leszcze 
drolina dygresja ■ wtasciwie lo 
largl ECTS ffiogtyby juz zmienic 
swile logarl lak kazdy kojarzy je z u 
postaclt 

aiBird 

U dotu: 
Tekken 3 jak zwykle w takiej syluacjl przymlerza sie da wykonania geslu Kozakiewicza. Przypisy dla 
mfodszych czylelnlkflw: Kozakiewicz lo lakJ sksczek o lyczce, kldry wygral olimpiade w Moskwie i przy 
okazji pokazal Ruskim... ieden z haidzle] popolaraych polsklcti ladowych gesldw. 

P U dotu: 
ECTS lo rdwnlez mlelsce prezenlacji ciekawostek sprzelowych 
Tialhy lylko niepozorny helmoloa, a Jednak... Mala rzecz a cieszy 

U gory: 
Taka brykp odjezdza w swial premiera 
gry fiig Race (BRUSA). Wsladacie? Ja i 
owszem! 

U gory: 
Realizm kalejnej czesci NBA (NBA LIVE 99) zdumiewa. Cliyba lo 
jednak prawda, ze |este£my juz bardzo blisko lechniki lilmowej w 
gracb sportowycJi. Niebawem oikl oie rozrozni, czy lo gra Michael 
Jordan, czy lylko kompoler generate obrazy. 

U gory: 
Pamielacie leszcze czlowieka z tel lologralii? Toz lo sam slynny Wild Billy z Interactive Magic! Popalrzcle 
jak cbelniepozoledo zdleffl 
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W -Wood : [Ope] flznacia, Iz nilscta {ale 
pic iitusicifi) vjyJtonoG dmq cijianose. 

[i1111 f»ifmin 
l' ^ ^ 

JDzoseph 

IWejdido Slaughter Gulch led sairnm 
sable okras si? psmylkql 

210pdWa*. JJae Can* na jMffibi koto 
warandy solonmi 

3 Wejdz do saloanu 
4 ffi&Jpg ..Key" le todtawego stolu 
5 Wei ze sceny marakasy *Maraca* 
8 Wei r,OH Can" i rogusatoonu 
7J0fHJlUiyj. .Gas Can' pa firotektbrie 

1(Box of Matches" 
9 Wejdz za bar i pozwol, by rewolwerowiec 

ci? ostrzelal (i tak guzik ci zrobi) 
10 Przeszukaj szafk? (cabinet] za barem 

41 Wez amunicj? do wichestera („ Bullets 
for a Winchester") 

42 Uzyj NKey" i otworz nim szafk? z broniq 
43 Przeszukaj szafk? i wez winchestera 
44 (OpcJPrzejrzyj postery 

pokaju i zatiua napnawd? sporega 

70 Wroc, przedostan si? 
przez dziur? i stah na 
kamiennej strzale 

79 Przejdz przez drzwi i 
dalej za rog 

S.D,B.:a 
81 Uiyi Sheriff's Badge* do maszyny 

aktywowaC• WcTaartiwaini ateto 
die 
93 Przejdz przez drzwi, 
(ttdrevtetesjgoUvorzyiy 

85 Podnte^ Jftlfets for 
» na 

i zrozbiegu 
m 

46 Pchnij wielk? szaf? przed pcdwdjnymr 

11 Wez drzewiany spirytus „Wood 
alcohol" 

12 Wez (l Bottle" 
13 Wez .Flask" 
14 [OpclRzuc ,,Bottle” 

pianina 
17 [OpclWez „0il Lamp" 
18 Pchnij lewy rog za barem 
19 Nie ruszaj si? z miejsca, az 

rewolwerowiec si? wystrzela. a potem 

wiernego szesciostrzafowca 
20 Wez „Ace of Diamond" 
21 Wez „Gold Bullet- 
22 I na dot przez drzwi zapadni 
23 Wez .Oil Lamp" (jezeli nie posluzyles si? 

zetonem przy pianinie 
24 Zapal lamp? „0il Lamp" (uzywajqc ..oil", 

.matches", Jamp") 
25 Wez ze sciany .Cane" 
26 [OpcIObejrzyj poster 
27 Otworz/przeszukaj lewe drzwi 
28 Uzyj ..Maraca", by uspokoic w?ze 
29 Wespnij si? na drabin? i wejdz do celi 
30 Zabij rewolwerowca 
31 Wez .Stone" 
32 lliyj!.,Cane" obok drzfoi celi r J 
33 WeiUdll Key 
34 Zndw zajbrj rewolwerqwce 
35 fyui ,.S):of 

fei; .Aquifer 
m 

Plate':. 

Belt" 
55 [OpclUzyj .Cast Iron Plate" 
56 [OpclUzyj „Whipa" na rewolwerowcu, 

Wez woz zfotych monet „Bag Full of 
Gold Coins" 

■ 
winchester 

50 Uzyj .Winchester", by zniech?cic 
paskudnika 

59 Wez .Sack Full of Scorpions" 
60 Rozwal stalowe drzwi spluw? wedle 

■mtoob 
61 W Srodku uzyj lampy 
62 Kiedy stracisz dech, uzyj .Voodoo 

Flangman’s Rope" 
63 Uzyj .Sack Full of Scorpions" na 

drzwiach zapadni 
64 Pchnij dzwigni? 
65 Otworz/przeszukaj przestrzen za 

drzwiami 
66 Wez .A Stick of Dynamite- 
67 Wez „A Piece of Dried Meat" 
68 Po przejsciu za rog zabij dwoch 

rewolwerowcow 
69 Wejdz do malego pokoiku i Wez .Gatling 

Gun* 
70 Wez .Flask- 

51 Przebiegnij pod 
pulsujqc? czerwieni? 
(kiedy jest wylqczona) 
52 Wez lin? wisielca 
.Voodoo Hangman's 

87 Uzyj .Matches" 
podpalajqc wszystkie lampy 
- tak naprawd? 
potrzebna jest tylko jedna 

88 (OpclPrzeczytaj map? na scianie 

mmw 

31 m Mm: ur 
Valet 

95 Qtwbrz/przeszukaj lozko 
96 Wez .Arrow" 
97 Uzyj .Arrow" przy posgzku Kupidyna 
98 Otworz/przeszukaj szafk? 
99 Wez .30/30 Bullet" 

108 Pchnij zwierciedlo 

mm- mr - 
104 Wrdc przez obraz do hallu 
105 [OpclWez .Costume Jewelry Ring" 
106 Uzyj .Key", otworz drzwi i wfaz 
107 [OpclUzyj .Diamond Ring" 
lO^IOpcJUzy^Diamcmd^n^jQurce 

IWWiJmc 
111 Wez .Instruction Sheet- 
112 Wez .Diary" 
113 Przejdz przed drzwiami (za nimi na 

balkonie czai si? rewolwerowiec) 
-HdJjalriz-Minht VaW" i natr, iafe 

rewolwerowiec ptijdzie po wlasn? 
smierc 

115 Pchnij w ddl okiennic? nad drzwiami 

Qui¬ 
tter Release”, by 
tBt flash? 
* i otwdrz pnzcsiale drawi 

127 Uzyj .Flash", unikajqc jednoczesnie 
dwugfowego stwora - to go zabije 

128 Uzyj .Token" do pianina 
129 Uzyj strzatek na tablicy 
130 Przeszukaj szafk? 

137 Skacz po kolumnach, dopdkt nie 
spotkasz Indianina 

138 Uzyj .War Stick" i przyfoz Indiancowi 
(wtedy go ruszy) 

139 Wez .Box of Cartridges" 

na drug? stron? 
143 Zfoj dupsko facetowi, co miota 

gwiazdkami 
144 Wez .Flask" 
145 Zabij strzelca 
MbW* jqp Hat- • 

148 Uzyj .Key" i otworz podwojne drzwi z 
lewej 

149 Przeszukaj pofki z ksiqzkami 
150 Wez .White Book" 
151 Wez .Watch Maker's Manual" 



Wo or.waixia 

>i -Book on Navajo 

&&&$$£& i mmm pm 
15B lOpclZspol ffidfecq na .stole Swtsce 

159 lOpelPMemytai -White Boor stoic 
hilsko iivfeey 

160 IDpclUiyj ;.Prth5'ng Rate" i odbij w 
lustra przy stoSa 

162 Uzyj „Pooket Watch" przy kolejnym 
zestawie padwojnych drzwi 

163 Podejdz do facets i wez „Story 
Board" 

164 Uzyj Jop Hat" na posqzku Lincolna 
IG^Weyw^Boxey^artridoei 

201 VVsjd# co benku 
SOa Uiyi .Pearl* na 

skate 

?03Uiyj -Key top 
Safe" psty 
wBj&m rio 
skate 

204 Zabij zombie i 
wei. znfiw 

Jndien Amulet' 

yij\ 
T* -> 

,v* »/>, : 

i// r 

Iff] 
s 

y*/ ' i >, 
.V 1 *\ 

f I* -ft 

1. r'*: 
y\ . •' . -. t. 

Cartridges" 
206 Wez (1Hill 

Century's Money" 
207 Otworz okno i baw si? dobrze 
208 Wez od McCarthy'ego ..McCarthy's 

iage" 

' " Cist, . 

V\ • 

236 Rzuc na ziemi? „Colt Gun" 
237 Podejdz do twego dublera i dotknij go 

- znow si? zespolicie 
238 Podnies oorzucony pierwei „ Colt 

282 Obejdz nog? stolu i wejdz do malej 
dziury w scianie 

283 Uzyj slomki i przebiegnij nad rozpadlinq 
284 Wez „Vial with a Potion" 
285 Wejdz do sqsiedniego pokoju i szybko 

uzyL..Vial. with a Potion" na ootoku 

175 Uzyj „0:l Can" w kominku i wejdz do 
sali taneeznej 

176 Obszukaj tlusciocha i wez „ Hammer" 
177 Obszukaj dam? i wez „Box of 

Cartridges1 

179 Przeszukaj adapter 
180 Wez,,Guitar String" 
181 Wez nuty ..Musical Score 
182 Wez „Key to a Safe" 
183 2abij faceta z kwiatkami i spluwe 
hfhwww i yy mmm\ i—— . rmftm 

kuchni 
185 Obejd£ chatk? i wejdi do hallo 
106 Me drzwiach uiyj kult ,,30/30 Bullet" 
187 Doi6z im potem „ Hammer" 
108 Zbadai model stacp kolejowej 
189 Wei ..Blasting Cap" 
190 Wei „Map" 
191 Wei HLight Bulb" 
192 Uzyj na stole „Guitar String" 
193 Uzyj „ Light Bulb 
194 Uzyj n Musics I Score" 
195 Wei kombmaq? trzech cyfr (z 

„Musical Score") 
196 Uzyj „Roll of Film" nieopodaf stolu 

przy projektoi ze 
197; W:innym pokoju priesaukaj slitil 
190 W^ „Astronomy Book" 
199 Pr^esiukaj obraz 
20q OtA^drz i prreszukuj^ depbiji kod 

fcioviegfa nib zrdwrtp 
. jatg-jiiz mesz 

218 Uzyj,.Detonator Box 
stronle przy skalach 

219 Przy wiezy cisnien potoz 
Century’s Money" i „Key" 

220 I umrzyj!!! 

222 Po potamanych schodach skieruj si? w 
gor? i przeskocz nad dziurg 

223 Wyskocz z okna na posqg przy dziurze 
w scianie 

224 Wez .Golden Eagle" 
TfflPf TOTpWTT 

263 Wejdz do elewatora 
264 Wez swink? ,.China Piggy Bank" 
265 Rzuc ..China Piggy Bank" 

f^GS 
uftvdjt 1 pzeszuk 
urpdffinn v/ejiic 
St? z komWacri j 

przebiegojj do 
warsztatu 
McCarthy'ego 

226 Podejdi do beezki i 
lojem i zanurz w niej 
szpon 

227 Wejdi do drzwi 
budynsezku obok i 
zanurz pazur w ..Cask 
of Stive Salts" 

228 Zabij WBwnqtrz 
wilkc faka 

229 Dobrze ci idzie. jeszcze jeden wilkolak 
jest na cmentarzu 

230 Pobregnij do tunelu, grfzie zamienile^ 

y' > ... 

f tv. 

4r 
■ t7* 

‘ » 

* VI 

si? w ppn tar? 
mie: 

232 Ozyj 
233 Wei „Soapi zia nfgnbka 
234 Wei wflnJr 
235 Wrbfcflo wiezy cisnieh 

iofden Eagle <4" 

'J 

266 Wez.,Microscope Glass Plate" 
267 Pchnij diwigni? 
268 Uiyj ..Glass Plate" w mikroskopie 
269 Pchnipkolorowa kamienie vwtekim 

porzadku, pnbbki w szybee 
270 Wejdz ohok iprjjeszukaj sttfl 
^ 'Vsonf il 

307 Wez ..Aztec Legend Parchment" 
308 Wez ..Ammunition" 
309 Wejdz do tunelu i zabij takiego syna 
310 Wez,.Knife" 
311 Rzuc ..Bottle of Ammonia" o drzwi, 

turn Hiui'y mmu - auy mm 
Emily 

312 Uzyj „ Co bra's Wig" na haku nad 
drzwiarni i otwdrz drzwi 

313 Wbiegnij do ^roriks 
314 Uzyi szybko ..Evil Wand with a 

Mineral" na pos^gu orJa 
315 Wei,Flask" 
316 Wbiegnij delej 
317 Wei wRubber Glove" 
318 Uzyj ..Ruhber Glove" 
319 Uzyj ..Knife" na przewcdach 
320 Uzyj kranu 
321 Biegiem dale] 
322 Wez ..Sack of Gear 
323 Wlai na lokomotyw? 
324 Uzyj .Sack pf CaaS" 
325 Uzyj ..Box of Matche 
326 Pchjnij diwighi? 

■ A"rtiitnjWnfl koo 

'/ s) 
tjtu ruiurij uiwiifiiif 
327 .. a pop6trz:semB koraed , 
328 Cies s|?k ukojjczyfeS 'gr?! ;j| m 
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TIPSY •SOLUCJE •TIPSY »SOLUCJE -TIPS^ 

Rlusie 
J,_! 

COMMANDOS 
Czyli inauguracja wielkiej solucji 
taktyczno-technicznej, a w niej 
opis przynajmniej potowy 
z czekajacych na smiatkow zadah 

WING COMMTM1R 
Secret Ops 
Pierwsza czg$6 
poradnika taktycznego 
do tego zupetnie 
darmowego 
(do Sciqgnigcia z Sieci!!!) 
symulatora walki w pustce Kosmo 

UNREAL 
Trzecie podejScie • 
tym razem doktadna 
solucja FPP wszech czasbw 
(jak wielu nazywa 
produkcjg Epica), niestety 
nie cata, ale kontynuacja 
bgdzie na 100% i to juz 
w nastgpnym numerze 



Tipsy 
Wi?cej tipsow znajdziesz na CD, w katalogu Bonus/Bonus 2. Tamze traineiy, edytory, save’y gier itp. 
Uwaga: wyj^tkowo ten katalog znajduje sif na plytce z pelnq wersjj} gry, a nie na naszym firmowym Cover CD. 

Commandos: Behind 
Enemy Lines 
(Pyro Studios/Eidos) 

Oto ostaleczna wersja kodow do tej gry 

Level 2: YJJXB 
Level 3: 4FQBF 
Level 4: 5DNCQ 
Level 5: 6S5TL 
Level 6: AT1WN. (tub ATIWN) 
Level 7: 09VJ8 (lub 09VJ8) 
Level 8: WQ9XS 
Level 9. Q2AXT 
Level 10:TUGP0 

Level 1U9W0DW 
Level 12:UVHDC 
Level 13:FBK48 

Level 14:WA8DW 
Level 15:KEWD3 
Level 1B:R7IP3 
Level 17:FXIMV 
Level 18:ZZMJV 
Level 19:8HCWIN 
Level 20:C7KWW 

Colin McRae Rally 
(Codemasters) 

Tipsy nie dz/alajg w 
Wpisz $i$ jdko: 

Championship! 

BACKSEAT - masz w samochodzie 

drugiego kierowcg 
PEASOUPER - dostgp do wszystkich 

Iras - alp we mgle 
BUTTONBASH - teraz naciskaj klawisze X i 0... i patrz co si§ dzieje 
HELIUMNICK - drug! kierowca z paroma fajnymi bajerkami 
DIRECTORCUT - mozesz zobaczyd jak jechates 

KITCAR - dopalacz (turbo bost) w samochodzie (nacisnij Select by 
go wtgczyc) 

MOREOOMPH - duzo mocniejszy silnik 
FORKLIFT - ??? 

BLANCMANGE - samochod zaczyna sip dziwnie zachowywac... 
TROLLEY - napgd na 4 kola 

‘ Wpisz tez: 

skcart ta sama trasa... ale na nieco innych zasadach 
whltebunny kierowca siedzi po prawej stronie 
nightrider dostgpne wszystkie trasy - tyle, ze w nocy 

Descent: Freespace 
(Interplay) 

Wpisz: 

reespacestandsalone = mozesz oglpdac 
wszystkie filmy 
w Jech room" 

wwW'VQiition-InG'Com = wtgcza ponizsze 
kombinacje kiawiszy 

% 
II * 

Nactenfj i przyirzymaj tyldg (~), a jednoczesnie wykonaj kombfnacjg 
^awiszy: 

ALT'S i teoretymie misja zaiiczona? 
K niszczysz cot 
ALT-SHIFT’K zadajesz wrogowi -10% uszkodzen 
I nietykalnosd 
W nleskohczona broh 

SHIFT-W jfw ale na wszystkich pojazdach 

Uwaga: cheatujqc grg nie mozesz przejsc na kolejny etap! 

FIFA World Cup’98 
(EA Sports) 

Chcesz si$ pozbyc widzow - wpisz 
podczas gry CITY. 
Nie lubisz trawy - nacisnij Y. 

Ps. Zamieszczone pare humerdw temu _ 
cheaty nalezy wpisywad ZAMI AST 

nazwiska jakiego wybranego przez was graeza - tj. zmienic jego nazwisko 
na dany cheat 

Flesh Feast 
(SEGA) 

Podczas gry nacisnij: lewy Shift, lewy 
CTRL, lewy Alt, Home - kohezysz 

pomyslnie dany level 
(najprawdopodobniej nalezy nacisngc te 

klawisze jednoczesnie?). 

NAM 
(GT Interactive) 

NVABLOOD = masz wszystko 
NVAGOD = god mode 
NVACLIP = przenikanie przez Seim 

Sensible Soccer 98 
(GT Interactive) 

Nacisnij F9 na ekranie taktyeznym (nie 
podczas meczu!) - a wejdziesz tv menu, 
kldre pozwoli Ci edytowac paramelry 
graezy. 

-T - 

Need for Speed 3 
(EA) 

Wpisz w dowolnym menu: 
rushhour i - duty ruph na ulicach 

- tor Empire City 
- samochdd El Nino (?) 
- Mercedes CLK GTR. 
- superszybki samochod 

L (tylko w single race mode) 
- 777 

empire 
elninor 
mere 
gofast 

1 Wpisz to zanim klikniesz na RACE, a uzyskasz: 

goOl - Mi at a go12 
go02 - Toyota Landcruiser go 13 
go03 - cigzarowka go 14 
goQ4 -BMW5 go 15 
goOS - 71 Plymouth Cuda gol6 
goOS - Ford Pickup go17 
go07 - Jeep Cherokee goi8 
go08 ■ Ford Fullsize Van goi9 
go09 - 64/65 Mustang go20 
golO - ~66 Chevy Pickup 
goll -RangeRover 

’ Mitsubishi Eclipse Cop Car 

Ranger Vehicle 

War Games 
(Electronic Arts) 

Kody dziatajg tylko w single-player 
misjach. Nacisnij klawisz I, wpisz kod. 
Enter. 

eyeofgod * widzisz wfgcej H 

satadtossed - wybbr ievefu 
twobyfour - przydalne przy budowaniu jednostek 
hermes - przytipiesza tworzenie oddziaidw 
donkeys - ??? 
morningafter - odsfania mapg 
glmmiegimmie - buduj co chcesz 
unclejohn - God mode 
chaching - kasai 
mrmvscie * lepsze pancerze 
bigsofty - gorsze pancerze 
coffee - jestes szybszy 
beer - a teraz jestes wolniejszy 
shaft - zwigksza site ognia graeza 
shank - zmniejsza site ognia graeza 

Huntci 



instrument editor), W pr?ypadku 
pierwszej metody przykladowy zapis 
b?dzie wyglqdal tak: 

- PDCZAtEKSCHA. 
OPflZNIENlE 0 3 
POZYCJlGtOSNOS6 
= 1/4 ORYGINAINEJ 

roz'poczyneo si? wartosci? zero,, 
pdzniej stopniowo narastafi do 
pewnego miejsca, a nest?pme bpeda 
z powrotem do zera. W miejsoif 
szczytowym wykresu mozemy 
ustawic parametr,.sustain", dzi^ki 
czemu wykres zatrzyma si? w tym 
miejscu i b?dzie kontynuowany 
dopiero w momencie uzycia key-offa 
w patternie. [przyklad: 
example2.xm). 

UWitem ponowh^BM 
zwiqzku z tyifflfe'Woje 
wakacje przedluzyly si? 
dodd niespodzfewanie, 

kolejny odoinek naszego kursu 
fasttrackera dopiero dzi£... Mam 
nadzieje, ze kazdy zrozumial wywody 
na temat setup trackera z 
poprzedniego odcinka i nie bylo 
problemdw z ustawieniem kolorow 
czy wskaznika myszy B-). Tak jak 
zapowiadatem, dzis kilka ..patentow” 
tylko dla wtajemniczonych, czyli 
praktyczne zastosowania efektdw, 
dzi?ki ktorym wzbogacimy nasze 
utwory o interesujgce brzmienia i 
aranzacje dzwi?kowe... let’s jam. Aha, 
w katalogu Scena/FT_kurs znajdziecie 
przykladowe moduly (examples), do 
ktorych odwoluj? si? w ponizszym 
odcinku kursu. 

041 A-5 01 40 

051 E-5 10 

POZYCJI 02, ITD. 

061 A-4 01 40 

071 A-5 10 

OB j E-5 01 40 

091 A-4 10 

101 A-5 01 40 

111 E-5 10 

12 j E-5 01 40 

131 A-5 10 

14 j F-5 01 40 

151 E-5 10 

A-4 01 00A10 | 

A10 j 

A10 j 

A10 j 

A10 | 

A10 j 

A10 | 

A10 | 

A01 | A#4 01 00 
A01 | 
A01 j 
A01 | 
A01 | 
A01 | 
A01 j 
A01 | 

F-4 01 00A10 [ 
AID | 
A10 | 
A10 j 
A10 j 
A10 | 
... itcL 

2.1-channel echo. Jest to technika 
stara jak sam format mod. Zazwyczaj 
uzywana jeszcze do tej pory w liniach 
melodycznych modulow 4- 
kanatowych. Prosty przyklad: jesli 
chcielibysmy stworzyc echo dla 
naszej linii melodycznej przy uzyciu 
dodatkowego kanalu, to po prostu 
kopiujemy zawartosd kanalu z solowkq 
do innego kanalu i tarn przesuwamy w 
ddl (insert) zawartosc tracka o 2-16 
(zalezy to od tempa utworu i od 
dtugosci echa, jakie chcemy 
wytworzyc). Dalej nalezy jeszcze cal? 
lini? echa wyciszyd do 1/3,1/4 (jub 
jak kto woli) i got owe. W przypadku, 
gdy nie mamy wolnych kanaldw na 
lini? echa, musimy je po prostu 
wmiksowBd w dciezk? z (ini? 
melodycznp. Wypefniamy wolne 
miejsca w zapisio nuc dzwi?karm, 
ktdre zostafy przesuni?tei^ciszone1 
lecz w taki sposbb, by cflloM nle 
brzmiafe zbyt chaotycznie. W 
niektdrych mmjscach cmm lepiaj 
zrezygnowad i echa. Do/wype|niajiia 
maze pQSluzyd cam edytormaski 
patternu tapisywany |u£wcze^niej). 
Pamigtajcie tei, ze w czasie 
przesuwania (optiinlanie) d£wi?ku 
echa nut na koficu pacternu . 

(przyklad: example3.xm) 

3. multichannel echo. Jedli na echo, 
przeznaczymy wi?cej mz jeden 
dodatkowy kanal, to uzyskane efekty 
mog? bye naprawd? dobre, 
Przyktadowo mozemy wykorzystad 
dwa tracki na zbudow&nle CBlftiem 
przestrzennego echa. kazdy nasfc?pne 
track echa rnusi bye opdiniony 
wzgl?dem pgprzedniego echa o tyle, o 
ile tamto echo bylo opKftfone 
wzgl?dem oF’yginalnego tfackti. Tzn. 
jesli trackOI to dajmy m to linia 
melodyczna* a trackOS opdiniony jest; 
o 3 nozyej? i^ciszony do 1/2 
glosnosci, to track03 mdglby byd 
opdiniony o 6 pozycji i|cis2ony(d01/ 

1. Strings - fades. Jest to technika 
polegajgca na pfynnym zglasnianiu i 
wyciszaniu (fade in/fade out) 
nast?puj?cych po sobie dzwi?kow - 
zap?tlonych barw typu ..string” (np. 
smyczkdw ektronicznych). Do 
plynnego fade’u pomi?dzy dwoma 
nutami b?dziemy potrzebowac dwoch 
kanaldw. Mozemy si? postuzyc 
komendgiAxy (volume slide), albo 
iiz^&odpowiednio narysowanego 
volume enveione'a (okno w 

W przypadku uzycia zdefiniowanego 
..volume envelope” sprawa wycteje si? 
o wiele 
prostsza. Musimy jednie narysowad 
odpowiedni wykres giosnofe^pf^jyj 
Powinien on 

tezinne vvarfarifey'> to 
Polecam tez 

I pj^estrzopne. tprzyklad: 
tez 

nast?puj?cegp patentu: zamiast 
prz£nqs!6 nuty echa w dot. spmbujcie 
przesunpd ie w gdr?. Tak, by ciche 
echo pQpfeadzalb.oryginalny diwi?k 

odgrywanym patta rni e. 

io - echo nmmi 
POZYCJ114. PONIEWAZ 
m LOOP MA IB POZ. 
OtUGO^CL 

4* vibrato delay. Jest to jeden z 
chicakterystyoSiych efektdw w 
syptezatbrach. Polega on na tym/ia 

s^fwfiia^nnuitECifw 

Humer 



!! 
tor 

m 07 

czasu wczesniej) ttewipku tnp. fletu) 

•ackers to 
die nas zacien problem. Zndw mamy 
do fayboru dwa sposoby, Pierwszy 
polega na uzyciu vibrato w patternie 
(komenda 4xy), PrzyWadowo po 
wlaczeniu nuty i odstppie 6;pozycji 
wigczamy lefckie vibrato, ktdre 
stopntowomoie.nafestad. az do 

vibrato wy1gc2amy t sytuecja indw 
tnoie si? powtdrzyd.Prugi sposob to 

naszego instrumentu v» pknie 
instrument editora i wtqczania 
parametru opdiniema (vibrato 
sweep). (examples.xmj 

S. note-portamento. Dzipki uzyciu 
portamento up/down mozemy 
dodatkowo urozmaicic nasze linie 
melodyczne tchod nie tylko te). 
(Jzyskiwany efekt brzmj,bardzo 
podobnie do wariacji, jakie zyskujemy 
przy uzyciu pokr^tla pitch-bend w 

dzwiijku mozemy zupelme wyciszyd, 
natomiast portamento mozemy 
cdegrafi z normalnq gto/inoscia: 

00 | F#5 01 00 102 
Oil | G-5 01 30 310 
021 320 
031 340 
04| 3F0 
(exampleO.xm) 

6. tremolo delay, Podobny patencik 
jak vibrato delay, tylko ie tym razem 
uzywamy tremolo, ktbre w czasie 
crwania dzwi?ku coraz bardziej 
poglpbiamy. Mozemy je rdwritez 
przyspieszad lub zwalniafi. Tremolo 
sterowane jest przez komend? 7xy 
(gdzie x to cz$stotliwoSb, a y to 
glpbokoSd). 

7. pseudo-stereo. Polega na 
odtwarzaniu tego samego sampla 
(np. sekwencji) na dwdch kanaiach 
przy odpowiednim ustawieniu 
panningu. Istnieje kilka rdznych 
sposobow na uzyskanie tego efektu. 

jZam'fflSt pffeetdvy mozsmy poshityS.si? 
rdwnfeivibrato. 

00 | F-8 QTP3 | F-6 01 PC EDI t 
-> cpMiienie adegrania sampla o 1 

i 

Seenb Komputerowa 

011 

0B| 

|N 

ifetib wybnzmiewa 
wzgl^dem drugiego 

przy pomoc| komendy $EDx [note 

001 f-6 01 P3 
01] 

W\ 

\ F-6 01 PC 4821 
482) 

1 4821 
itd. 

Tego typu ustawienie symuluje chorus, 
Parametry rozstrojenia barwy zalezq 
w tym momencie od parametrow 
vibrato C4xy, x - cz^st., y - gl^bokosc], 
Macie naprawd? szerokie pole do 
eksperymentowania. Pami?tajcie, ze 
vibrato musi bye caty czas wlqczone! 

8. flanger. Efekt akustyezny 
cz^sto nakladany na brzmieq 
elektrycznych lub barw w 
syntezatorach. Polega on i 
rownolegiym miksowaniu 
oryginalnego oraz dzwi^ku o il_ 
modulowanej cz^stotliwodcM 
(wysokosci). My oczywiSci^amy 
mozliwosc nakladania flangera na 
dowolne partie utworu, Ciekawie 
brzmiq np. sekweneje perkusyjne. 
instrumenty analogowe oraz 
oczywidcie gitarki. Efekt uzyskujemy 
w doktadnie taki sam sposob, jak 
pseudo-stereo opisane powyzej 
[komendy E1x/E2x lub $4], przy 
czym panning powinien byd raezej 
wylqczony. Dodatkowo mozemy 
takze przed uzyeiem flangera 
sprobowac mocno przesterowac 
kilka sampli, podbijajqc amplifikacj? w 
oknie sample-editor. (example7.xm) 

* si? w rune 

9. swing/shuffle (tasowanie). 
Patent polegajqcy na ciqglym 
zmienianiu tempa Cszybkie/wofne]. 
Dzi^ki niemu mozemy bardzo 
wzbogacic dynamic naszego rytmu 
(najcz^sciej stosowane w muzyee 
techno/house oraz funk). 
Przykladowo jezeli tempo kawatka 
wynosi $06, to ustawiajqc co 1 poz. 
$07 na przemian z $05, 

utrzymujemy przez caly czas rytmik? 
w tempie $06, przy czym slyszalne 
sq tutaj charakterystyozne przeskoki 
tempa. Jeglt chcemy zaakc^ntowad 
to jeszcze bardziej. po prostu 
wartrO^ dolna zmmejszamy, a gdrna 
zwtgkszamy (zawsze o tyle same 
wzglsde^mpa bazo 
^a 

wygMa tak: 

sptezatorach. 1 3 on ntftym, ze 
zamisst odegranialfwi^lai rip’ 
ndgrywamy diwi^k% jbden pdlton 
riml - F#5, po tone 
portemrnito 3xy do nuty Bfl Tego 
typu po^ela^ nam tak&ria 

PierwBZy to uzyciensijednym z 
kanaldw komendy .set ofe" fczyli 
9xyJ * pa jednyin kanaie prdbka 

I jBpzoze jedna metoda. Tym rafeefn 
liyjemy ,,excrapaitamentQr. J&go 
wfqczenie spowbduje, is ns 
kanaldw f 
wolnlej niirta drugim. I 

U I J Ml .. .. I- - ~ 

02| ..... .. FOB 
03|.F04 

OcsywiScie mozliwoSci mamy tutaj 
naprawd? duuuuib. ZwraCcie uwafl? 
ns to, co 
2e rminnf 

v/ypr/edrenlem w s 

samplsmt 

zwifk6Z8(5 

komandl) 

001 F-801 P3 | F-6 01 PC 9011 to dynartuewie 
po gryfie. bis przesuwam 

::r E2xi S. 



o uiszczeniu. uwaga. TYLKG 
tna byto wej£6 na jego 
SfriVyei&Giu do sail gldwnej 

identyfikator-oraz 
pSllcisowanj^flkol[ca( w 
jywaio siy^ltyjndg.lbyrn 
mu ifidoym|owem - 

Scena Komputenowa 88 HI 

Z II 
seal gromkie 
ankiirencjij 

ru i Kuiejitf Mg* iyuim *ss pagein. 

swojq dominacj? rcad Amigq. Po 
kompotach na big screenie 
organizetorzyi d!a umilema czasu 
podezas glosowania. wyiwiefcliti fifru 

na wypetnieniu pliku tekstdwego, 
ktdry znajdowal si? na dyskietce 
otrzymanej przy wejsciu. Byt to 
nowatorski pomysf w Polsce. Chyba 
raezej nie wypalit, poniewaz ponod 
byly z tym jakies kanty. Z drugief 
strony dzi^ki temu systemowi po 
kilku godzinach mozna byto poznad 
nieoficjalne wyniki. Byty one bez 
przerwy wyswietlane na big screenie 
i wciqz aktualizowane. Nad ranem 
ogtoszono oficjalne wyniki. Nast?pnie 
rozdanie skromnych, a raezej 
symbolicznych nagrod. Juz mato kto 
doczekal do potudnia na specjalnego 
party busa Zadowoleni scenowcy 
wrocili do swoich domdyy. 

Gravity 3 to jak dotychczas 
najbardziej udane party wtym roku, 
Organizatorzy poslaraisi? o 
naprawd? Swietnq lak 
imprezy. WsMtko przeWepaio 
niTrwidtowo bez wi?ks'ZYCb 
problemdw. Nie wydarzyty si? 
rowniez zadne nj&przyjarpna 
sytuaeje. Jedynym wiplfdm 

ut 
alie 
zaplanowac: Pozasfcetp mi jedynie 
Hjdzi?kowad gmpom Ahaduna. nEON 
'IDE i Amn’as^ PEvzs tak udanq 
iprez?. Mam nadziej?. zemastgpna. 

wymstuffem 

wychdemek. 
ni stuff, kttiry * 

jeziora znajdowato si? mndstwo 
barow, sklepikow, kioskdwi innych 
budynkow, ktore sq niezb?dne do 
egzystencji scenowca. Nie byto tez 
ktopotow z mieszkaricami, ktorym 
zabawa mtodziezy mogtaby 
przeszkadzac. Dzi?ki tak dobranej 
lokalizaeji unikni?to klopotow, 
wst?pujqcych niekiedy podezas tego 
typu imprez. 

Sama sala glowna nie byta zbyt 
wielka i z trudem miescifa 
wszystkich. Cale szcz?scie duza 
cz?sc osob sp?dzata wi?kszosc czasu 
na zewnqtrz. Niestety pogoda raezej 
nie sprzyjafa, Bylo zimno, a na 
dodatek co chwil? padat deszcz lub 
mzyfo. Na sali znajdowaty si? dwa big 
screeny. Jeden byt raezej kiepski i 
niefortunnie ustawiony, a drugi, 
gtowny oglqdato si? mozliwie dobrze, 
gdy siedzialo si? w pierwszych 
rz?dach, Ale nie ma co narzekac - 
pomieszczenie byto dose niskie, wi?c 
nie mozna byto go podniesc.,, 
zresztq zdarzato mi si? juz widywad 
gorsze. Z powodu pogody w pjatek 
niczego nie zorganizovyaga 
ktore wystawiaty rnuzyk$vjniaty czas . 

do godziny 16 na ewento_ 
poprawki, Inni konczyfi demljbqdi 
intra. Reszcie nie pozcstalo nk 
innego jak poznawac nowypfpidzi, itf 
lub isc na piwo ;), 

Kiedy ktos si? zm?czy! j 
odpoczqd, miat rjjQjpa 

rozbicia 

mi?dzyczasie odbyto si? tro"._ 
crazy compotdw, mi?dzy innymi tina 
compo (Amiga vs PC). Wreczorem 
prawie bez po&lizgu odbyty si? 
najwazniejsze kompoty. Jak to 
zwykle bywa, pierwsze rozpocz?ty 
si? msx compo. Po raz pierwszy 
zrezygnowano z dzielenia modow na 
4- i multichannel. Z okolo 50 
selekcj? przeszto az 28 (!) modkow. 
Na dodatek nie byty to same 
nawalanki pseudotechno, jak 
zazwyczaj, a naprawd? kewl songs. 
Chyba pierwszy raz spotkatem si? z 
dobrq selekcj? na copy party. 

Nast?pnq konkurenejq byty 
czterokilowe interka. Tu wlasciwe 
nic nowego me 
wymyslono. W koricu ile to mozna 
zmiescic w 4kb. Kolejnym 
kompotem byt crazy. Tu jak zwykle 
gorowata Amiga. Z 15 (!) produkcji 
selekcj? przeszto 5. Wydawatoby 
si?, ze tylko posiadaeze 
..przyjacidlki" majq poezueie 
humoru, poniewaz z trzech prac na 
PC zadna nie speiniala.werunkdw 
Crazy Demo CompG.„P6iniej 
pgkazywane byty graflki, Zarazem te 
20. jek i 3D byly niesamoyvite. 
Podezas mjlqdania prac grafjkdw 
*gaiy wychodziiy na wierzclC Ray'e 
nie byly kolejnymi biurkami i 
pokojami, a tiardzo przemyllenymi 
obrazkami. Natomiast gfx r?czne 
trzeba zobaem tego nie da si? 

krMIe sc Po m 
zed! ms 
ulublone po 31 

Ogl ago 

w Torawie, odbyla 
si? tvwm edydje komputerowej 
rmprezy - Gravity, By la ona 
zorganizdwana przezg^py: Anadiine, 
nEON bROS i Amnesty PG. Na temat 
tego copy party, juz na dfip przed 
samq imprezq, pojawity si? pawne 
obiekeje. Wywlqzala si? nawet mala 
wojenkai spowodowana tym, ze 
organizatoriy postanowili zrobid 
pierwszy w Pofsce ELITARNY zlot 
scenowcow. Powstala wi?c lista 
wybrancow. Na Gravity mogty 
przyjechad tylko i wytqcznie osoby, 
ktorych ksywki na niej si? znalazty. 
Ostatecznie jednak zrezygnowano z 
tego pomystu i na party place mogt 
wejsc (prawie) kazdy. W sumie byt to 
pierwszy powod tego, ze na zlot 
przyjechato troszk? ponad 300 osdb. 
Nie jest to wcale imponujqca liezba w 
stosunku do innych OP, raezej 
rzektbym, ze przybyta malutka cz?sc 
scenowcow. Na szcz?scie wsrod nich 
byli sami najlepsi ;). Wedlug mnie 
drugim powodem tak niskiej 
frekweneji byto to, ze w sierpniu 
oprocz Gravity odbyly si? jeszcze dwa 
„konkurencyjneM party. Mi?dzy innymi 
QuaST i na tydzien przed Grv - Intel 
Outside 5. Osoby, ktore wybraty 
tamte imprezy NIECH ZAt±IJ/\! 

Gravity trwato trzy dni, podobnie jak 
wspominany wczesniej QuaST w 
Eiblqgu. Na przybylych do Opola na 
PKP czekala (raezej nie rzucajqca si? 
w atiy)pformacja, z ktorej 
dowie'dzied si? mozna byto jak 
dojecfia^ na party place. Nie byto z 

zego problemu, a na 
pganizatorzy postarali si? o 

specjainych party- 
idre dowozily scenowcow 
it) prosto do osrodka 

fego ZHPipad Jeziorem 
im. Wst?pu do osrodka 

rupa ochraniarzy i 
uiszczeniii. 

byto 
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wojskowej elity i cieszq si? specjalnymi 
wzgl?dami (widac pewne 

zafascynowanie TOP GUN). Wtadza w 
Kapitolu jest sprawowana wedtug 
najlepszych demokratycznych wzorow, 
a na czeie korporacji stoi prezydent, 

Bauhaus 
Jesli wiecie jak wyglgda Cesarstwo w 

Warhammerze, to nie b?dziecie mieli^ 
problemu z zaszufladkowaniem 

nast?pnej megakorporacji, Bauhausu. 
Wszystko jest tu wykonywane z 
niemtecka precyzjg. Wysokiej jakoSci 
bron (MP 105, Pancerknacker, PSG 
99)i pancerze prawie si? nie psujq, a 
zotnierze sg doskonale wyszkoleni, dzi?ki 
czemu potrafiq dostrzec nawet 
najmniejsze siabe punkty przeciwnika. 
Wtadz? sprawuje oligarchia sztachecka. 
Takze wszyscy oficerowie posiadajq g 
tytuty, Kariera wojskowa jest dla 
obywateli najwyzszym celenri 
zaszczytem. W korporacji tej Jj1 
obowigzuje scisty kodeks HonoroWy. 
Bauhaus poniosl jedne z najfgzszych 
strat w walce z Legionem Ciemnosci. 

Chyha kazlty i was slyszal liieilys o ligni'liowycli systeiuaeh Wlownych, a josii nie, in 

najwyzszy czls ifiasli'otiic zaleglosci. Holiliy in slaje sig howieiii w naszym ki*aju eoraz 

Mziej populate, rozonywane sp luuiiieje, powslajg rozmaite zrzeszenia pc?y, 

Wszystftiin, kionzy spntykajf} sip z lym zagaitnieiiiem po i'sz piei'wszy nalezy sip troclig 

wyjasnien. m pierwszy rail aka pozeywka ia wygigila jail zaliawa ptetyliewyuii 

zoipi’zykaiirii na stale czy poillodze, on czgsio nat'aza doroslych graczy na zinsliwe 

uwagi, Gdy jednak pi'zyjpzymy sip wszyslkieiiiu z bliska, okaze sip, iz piepwsze wmm 
w itIIb znika, w liar? ink poznajemy bardzo skomplikowane zasady rzpdzp grp. 

Wszelkia modele iiiorp udzial w zabawie sg saiiizMInie pomnlownne i czgsio nawet 

niece zmienione pivez yraczy. Slajg sip przez to czyms iniikalnym, swiadczgcym o 

iiidywidualmsni antura. Niekiedy nie iiioziir sip oprzec wrazeniu, iz mamy pi'zed solin 

nie plastykowych lull olowiaeycli lioiiaierflw, Inez prawilziwe dziela szluki. (Zdai'za sip ii 

pollopaceiilymetrowej wysokosci ligurki posiadajg takie ilnlaln jali up. zreeice!) 

Lukasz Bonczol Najpopularniejszym, lecz 
takze i jednym z 
najdrozszyeh systemow 
jest Warhammer Fantasy 
Battle firmy Games 
Workshop i jego 

przysztosciowe odmiany (Warhammer 
40000 i Epic 40000). Wysoka cena 
podr?cznikow i figurek odstrasza 
jednak wielu fanow tego typu zabawy. 
Chciafbym zwrocic waszg uwag? na 
zupelnie inny system bitewny, ktorego 
autorem jest znana firma Target 
Games. Warzone, bo o nim mowa, jest 
o wiele bardziej atrakcyjny cenowo od 
produktow spod znaku Games 
Workshop. Aby zaczqc zabaw?, 
wystarezy zaopatrzyc si? w podr?cznik 
podstawowy (ponad 140 kolorowych, 
bogato ilustrowanych stron, ok. 85zt.) 
i kilka figurek (srednio 6-15 zl szt ), 
lecz o wiele mniej niz w przypadku 
wspomnianych poprzednio 
konkurencyjnych systemow. Z czasem 
warto tez zakupic dodatkifjpppajgce 

nowe zasady i postacie (ok-.-SO zt). 
Wielu rolpfejowcom i karciarzom 

Warzone obilo si? juz o uszy za sprawq 
fabulamycb Kro# MutBntdw i gry 
karciartej OoomTrboper, osadzonych w 

tym samym umwersum. A^wiat to 
mroczny, bezwzgl?dny, pozbawiony 
nadziei. Ludzkosd, podzielona rra tm 
korporaeje, opudeita swq rodamq 

planet?, wyekspleatowanq do ftianic 
m#wodctf i rcwpocz?la wielki exodus 
ku gwiezdom, Wkrdtce rozgerzaly 
pterwsze wojny o nowo podbite 

terefw Odkopane na dziesietej 

planeeie uktadu sforteeznego artelakty 

uwolnily nieznanq do tej pory sit? - 
Legion Ciemnosci. Do walki z nig 
stan?lo przeswietne Bractwo, 
organizaeja religijna, ktorej czlorifcwie 
posiedli wiedz? i moc niezb?dn? do 
stawienia czola nowemu zagrozeniu. 
Rozgorzata totalna wojna, w ktorej 
ludzkosc walczy o przetrwanie, cb nie 
przeszkadza jej jednak w prowadzefiiu 
wewn?trznych zatargow i wasni. 

Bractwo stara si? zapanowac nad 
catym tym rozgardiaszem, ale nawet 
ono czasem iestjopiane w obticzu 
pozogi i zniszczenia, jakie siej? 
wsz?dzie pot?zne arvmie. No coz 
fabuta moze nie aspiruje do super 
oryginalnych, ale zapewniam was, ze 
juz po przeczytaniu pierwszych kijku 
stron podr?cznika przestaniecie 

zauwazac rodzin?, a o komputerze 
zapomnicie na dtugo. Warzone nalezy do 
gatunku techno-fantasy, w ktorym 
najnowoczesniejsza bron palna sciera 
si? z mieczem i magiq, w ktorym 
kamizelki kuloodporne zamieniono na 
pot?zne pancerze-zbroje, okryte 

powiewajqcymi na wietrze szatami, 
Miejsce dawnych panstw zastqpily 

korporaeje. Pracownicy danej korporacji 
stajq si? automatyeznie jej 
obywatelami. Ponadto odpowiada ona 
za takie dziedziny zycia jak opieka 
zdrowotna, zapewnienie 
bezpieczenstwa czy edukacj?. Armie 
korporacyjne poslugujq si? na ogol 
sprz?tem wtasnej produkcji, co 
roznicuje ich taktyk? i mozliwosci. Nie 
ma sensu przytaczad jakichkolwiek 
zasad rzqdzqcych rozgrywkq, bo 
zaj?toby to zbyt wiele miejsca, nie dajqc 
w miar? wyrazistego obrazu sytuaeji. 
Nie znaezy to bynajmniej, ze s? one 
bardzo zagmatwane i niezrozumiale. 
Wr?cz przeciwnie - reguly rzqdzgce 
walkq sq bardzo elastyczne i 
nastawione na szybk?, dynamieznq 
rozqrvwke.Jos^aram si? teraz opisad 

Tpbbieznie}iWsz^oRie strony konfliktu. 

Jm 
Korporaeje: 

Kapitol 
Juz na pierwszy rzut oka Kapitol kojarzy 
si? ze Stanami Zjednoczonymi. Jego j 

zotnierze to niestrudzeni abroficy 
wolnpsci i demokraeji, niezmiernie silni, 
dunfl% Q ostrych rysach twarzy i 
pOt^znei postawie przypominajgcej 
popularnych amerykanskich aktorbw.'Te 
przysztosciowe wersje Rambo postuguj? 
si? bronip o wyraznie amerykartskim 
rodowodzie, jak np. M516, M50 czy 
CAR24, Rowniez koiarystyka i 

emblem a Ly om mektdre ^azwy (np. 

Wolni^aiinas) pozbewJsjq wszelkicb 
wqtptlwo^cj. ze mamy do czymeniB i 
wojakami wuja Sama. Cblubq ermir sq 
sity powietrzne, a pllocf nalei# do 

Mishima 
Wojownicy Mishimy to przede 

wszystkim samuraje, ktorzy nigdy nie 
rozstajq si? ze swoim mieczem 
ceremonialnym. Taki miecz raz wyj?ty z 

pocbwy musi zasmakowac krwi zanim 
powtdrnii do me] powrbei, w innym 

wypa'dku jego wlaScicrel zostaje okryty 

hafib^. Trzeba mdmt. ze honor jest 
dta? 

’ natomiast smierd na polu chwaly jest 
naiwyzszym wyrbzniemem, W 

szeregach Mishimy mozna tez spotkac 
legendarnych siewedw smierci, na sam 
widok ktorych nawet najodwazniejsi 
biorq nogi za pas. Siewcy sq szkoleni 
praktyeznie od dziecka i potrafiq si? 
poslugiwac prastarymi, mityeznymi 
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mocamr Niestety, Bron i wyposazenie 

Mishimy nie stojq na wysokim poziomie 

nastr?czajq wielu problemdw w walce. 

k > f 1 
Imperial 

Imperial to swoisty mariaz wplywdw 

kultury angielskiej i szkockiej. Jest to 

wprawdzie korporacja bardzo mala, ale 

nad wyraz agresywna i zaborcza, o 

wyraznie militarnej strukturze. To ona 

pierwsza rozpocz?la podboj i zasiedlanie 

nowych terenow.To takze jej zolnierze 

nieopatrznie obudzili pozostajqcy w 

uspieniu Legion Ciemnosci. Imperialczycy 

sq bardzo ofiarni i bijq si? doYd&Eatniej I 

kropli krwi, do ostatniego naboju. Ich 

Cybertronic posluguje si? 

najnowoczesniejszq broniq.i' 

technologic Jego zolnierze to cyborgi 

lub poi-ludzie, pol-maszyny. Dzi?ki 

wszczepionym implantom wszyscy 

obywatele Cybertrorlicu sq/ocJporni na 

dzialame'wszelkigLmagii, Korporacja ta 

jest podejrzBnEra potajemne sprzyjanie 

armiom ciemnosci. Takze wysilki 

Cybertronicu na rzecz stworzenia 

sztucznejlnteligencji sq uwazane za 

wykl?te ze Wzgl?dow etycznych, 

Mamy tez i kartel, mi?dzykorporacyjnq 

organizacj? majqcq na celu mediacj? 

pomi^dzy zwasnionymi stronami i 

setki uczonych, ktorzy poprzez state 

kronikarstwo i badanie przeszfosci 

starajq si? dojsc do prawdy. 

Tajemniczy mistycy caty czas wetujq 

ksi?gi w poszukiwaniu nowych, coraz 

pot?zniejszychzakl?c, dqzq do 

duchowej doskonalosci, Mogq si? oni 

posfugiwac Sztukq (taki odpowiednik 

magii), dzi?ki czemu majq wglqd w 

umysty wszystkich smiertelnych, 

potrafia siac strach i panik?, dodawad 

odwagi swoim zolnierzom, tworzyc 

pola sitowe, stawiac sciany ognia, 

teleportowac si? oraz neutralizowac 

dzialanie Mrocznej Harmonii. Swi?ci 

wojownicy to elitarna formacja 

militarna Bractwa, ktorej czlonkowie, 

dzi?ki Sztuce i sile umyslu w.ogdle rue 

ulegaj? mocom ciemnosci. 

Inkwizytorzy zas dziatajqc w 

konspiracji, staraj? si? ukrdcjtT M 
^wszelkie przejawy herezji j prdby 

dopomozenia Legionowi Ciemnosci4 w 

jego niecnych planact^Bracia maj? 

z a wszalp rzy *s obiejKsij?g?;Prawa, w 

ktorejpawarto wszelkie najwyzsze 

ML wgrtosci, ktorym powinni 

bycjwierni ludzie. 

Legion Ciemnosci 

Apostolowie Ciemnosci od 

niepami?tnych czasdw poszukiwali 

dojscia do naszego swiata, ale 

otworzyiy je dopiero nieostrozne 

kroki ludzi na Neronie - dziesiqtej 

planecie. Od tej pory ciemnosc 

uwolniona od starozytnych wi?zdw 

rozpocz?ia niszczenie i plqdrowanie - 

ludzkich swiatdw, Sklocona ludzkosc 1 

me mogla dac jej rady. Polegli ludzie 

byli tylko zamieniani w Ozywienczych 

Legionistow, zasilajqc mroczne armie, 

Legion znatazl tez wyznawcdw podrdd 

ludzi, ktorych skusiiy moceJVlrocznej 

Harmonii (odpowiednik magii], 

Wkrotce apostot zepsucia zagoscit w 

sercach wielu obroncow ciMmosci. 

Na wszystkich najwazniejszych 

planetach utworzono cytadele; 

fabryki smierci, ktore ^pierajalsi? 

wszelkim atakom ludzi. Do koneamie 

wiadomo co znajduje si?w ich 

wn?trzu, ale nieliczns, ktdrzy stamtqd 

wrocili opowiadali rzeczy tak okropne, 

ze nie mozna ich sobie naw'et 

wyobrazic.^j 

. m 
Tak przedstawia si? krotki (tak 

naprawd? BAAAARDZO krotki) zarys 

systemu bitewnego Warzone, ktory 

jest moim zdaniem jednym z 

najlepszych na rynku. Mam nadziej?, 

ze udalo mi si? choc troch? was 

zainteresowac tym nowym 

popularnym hobby, bo wierzcie mi, ze 

zabawa jest wysmienita i OfStokroc 

lepsza niz to, co oferujq nam szklane 

ekrany monitorow. 

■ 
niektore oddzialy w ogole 

panice i nie uciekaj? z pola bitwy. Z 

oddziatow wojskowych wyrozniaj? si? 

Krwawe Berety (komandosi szkoleni do 

walki w dzungli) oraz Wilki (grupy 

wyrzutkow okrytych wilczymi skorami, z 

pomalowanymi w barwy wojenne 

twarzami, ktorzy w^ogromnym szale 

bitewnym tnq naokolo swymi 

dwur?cznymi mieczami). 

Cybertromg’ ■ 
Ta korporacja powstafa w czasie jednej 

nocy dzi?ki nie do kohca legalnym, 

pot?znym transakcjom finansowym. 

ffolnE} walk? z Legionem Ciemnosci. 

pecnosc Bractwa w szeregach 

Kartelu nie uchronita go jecfnak przqd 

tak? niechlubnq dzialalnosciq jak np. 

nielegalny handel broniq. 

Bractwo/r 

To me tylko organizacja religijna 

mosqca swiatlo nadziei w ci?zkich 

czasach. Bracia dysponujq takze 

pot?znym przemystem wojskowym i 

doskonalq arm!?, W podziemisch 

wielkich katedr pracuj? bez ustanku 

% IF 

ODUOTOWA 
Mmocnil 

r prryrjwJowa 
In CXjf 

gr^AD 2044 

Rendetcwainagfa 
Trzy 

tJu/iycJi, wJmruiiny' 

Qiafsc^nJe qnflrkifnt 

wc, 
SAWTA. 

WOLFS SAME 

Zaliawnaora pr^ygodown 

DARK MOON, 

mi rvjMAio 

Zl^Ijivv lOgior 

I1 tSi I* OF Tlir OEAD, 
MANAGER RILKARSM 
ir*T tewms 
FRAWKEWSTEIN. 
fiOOV SLAM WREQlum, 

|r€py master, j P J 
[ BALiTRfS. A Y 

Gry dc^leppe w sklapaCh|kompulerowych oraz w sprzedazy 

wysylkowej W v/ypadku zamowienia wysylkowego d<3 

IciCZdej ceny zamowionych gier nalezy doliczyt * 

‘I ^yczall0W3ne wysylki Vo zl 
UK Avwff, rnr pJpsrL.fe, 3$-$$ 
J r - - I ^ 7 

Mozna zamawiad przoz internet: 

off f ca@l k a va lo n o m 



Krblestwo Chaosu IT / 

AYVACK '98 
iflpMi3-15spiiiapo raz Itolejny 
(idliyl si{ tlDPoczny, oi'piiizoMpmz 

igiili. Tp i'eizrm! flayvacli mial 

inejscG m pliiyiii jezlopem Stoiiym w 

fiiiejscu, gdzie o cywilizHCji inAwit lyllto 

iupysGi. GatoSc oiyimala siy oyalnic iinil 

zaakienutoNzplwv, dlujicfc, pieszyeli 

spacarow, no i oczpiiscie jiogaiiansk 

ppzy plii, ale oti pnczallin. Najwt?ksz? zmor? 
tegordcznej edycji tej 
rmprezy by! chyba dojazd. 
1 Wrocfawia, sk?d 
wyruszyia nasza ekipa, 
musieliSmy dojechad 

pociqgiem do Tczewa, nast?pnie, 
rowniez korzystajqc z ustug wspaniafej 
PKR do Starogardu Gdanskiego, a 
stamt?d autobusem do Skrzyni. No 

i to juz 
teoretycznie 
koniec... Z 
informacji, ktore 
otrzymalismy od 
organizatorow 
wynikalo, ze 
mamy teraz 
wejsc w las i 
ruszyc w 
kierunku 
lesniczbwki. Niby 
wszystko proste, 
ale sporo ludzi 
mialo problemy z 
odnalezieniem 

wtasciwej drogi. 
My na przyklad 

znalezlismy na 
lesnej drodze 
jakies strzatki, 
ktorymi za rad? 
jednegoz nas 
postanowilism^ 
pojdc. JGqzywfe. tak 

jak twierdzil Dyziu i zgodnie z tym, co 
uwazatem ja Gsobte, byla to pufapka 
Po przej^ciu jakich£ czterechi 

kilometrflw znaleztigmy napis z szyszek 
: i,a teraz nas szukajcie" \ gromad? 

hercerzy. Tylko cudem unikn?li 

maaakry ;], Tymczasem z przystanku 
autobusowego do pola namiotowego 
hyfo life wr?caj niz pdf kilornetra. AJe 

prmim takie rzeczy nie zalomuj? 
prawdziwych militarystdw ibo za 

MM-—m 

takich uznalo nas kilka osob jad?cych z 
nami w poci?gach i w autobusie), wi?c 
troszeczk? bardziej zm?czeni 
dotarlismy do obozu, Tu po 

zregenerowaniu sil rozbilismy dwa 
namioty i zacz?lismy rozgl?dac si? po 
obozie w poszukiwaniu znajomych. 
Niestety, okazalo si?, ze nie ma nikogo 
z naszych przyjacioL, Musielismy wi?c 

nawi?zac czym pr?dzej nowe kontakty 
(co wczesniej czy pozniej i tak by si? 
stafo), najlepiej z ludzmi, w poblizu 
ktorych si? rozbilismy. Okazalo si?, ze 
ekipa ta przyjechala z trojmiasta i ze 
s? to bardzo fajni goscie. Przez caly 
czas trwania konwentu wspolnie si? 
zywilismy, bawilismy i czasami nawet 
gralismy. Drugiego dnia osmioosobow? 
ekip? wybralismy si? do najblizszej 
miejscowosci z telefonem i porz?dnym 
sklepem - do przejscia mielismy, 
bagatela, szesc kilometrow w jedn? 
stron?, ale bylo warto. Nie dose, ze 
taki spacer przez pi?kne lasy dobrze 
robi na zdrowie, to jeszcze 
zobaezylismy na przyklad scenJjM 

ktdrej co roscu nrapiije Wojciech 
Cejrowski. Namiefscu poznalismy 

uroki miejacowych lokali 
gasti'onomicznych. w postaci 

barmanek w nich pracujqcych, a takze 

wspaniafycb smazonych rybek 

Ale dosd o niewqtpliwydh atrakcjach 
turystycznych - czas zaj?6 si? tymrco 

rofotlismy na samym Playvacku C6i - 
prawd? mdwigc, naszs ekipa po prastu 

czarne jak przysfowiowa noc, a 
i drugiej powob rozja$fiir8jqcy si? 
horyzont, Do tego tariezgea po 
ealym jeziorze mg!a, pluszczqce od 
czasu do czasu ryby i Spiew 
nocnych ptakow. Po prostu czad 

dl&tegojez za kazdym razem kiedy 
udalo mi si? obudzic wczesnie rano( 
smigalem nad jezioro (do ktorego 

bylo mozerz 20 metrow] 
i ogl^dafem wschdd stonca. 

tam wypoczywala, sp?dzajqc cale dnie 

na powolnym popijaniu piwka, graniu w 
karty i niekonczqcych si? rozmowach z 
ciqgle rosnqcym gronem znajomych, 
Natomiast wi?kszosc konwentowiezow 
sp?dzala czas bardziej tradycyjnie, 

graj?c, graj?c i jeszcze raz grajgc, 
Grano praktyeznie we wszystkie 
popularniejsze w naszym kraju 
systemy RPG, a takze w roznego 
rodzaju karcianki. Tradycjonalisci 
najcz?sciej odbywali swoje sesje z dala 
od obozowego zgielku, natomiast 
karciarze nie przejmowali si? niezym i 

od rana do wieezora obrzucali si? 
manami i innymi karcianymi 
ustrojstwami. Atmosfera, wjakiej 
odbywaly si? konwentowe sesje 
bardzo sprzyjafa mrocznym systemom, 
bowiem w domu nigdy nie da si? 
uzyskac takiej atmosfery, jak? daje las 
w nocy rozswietlany tylko niklym 
blaskiem swieezki, A jesli ktos mial 
do tego magnetofon i klimatyezn? 
muzyk?, to mogl z graezami zrobic 
co chcial. Ja z mojej strony dziwi? 
si? tylko, ze nikt z prowadzgcych 
nie wpadl namomysl, zeby 

zd'rganizoyva^sesj? na pomoscie 
nad brzegiem jeziora, kilka godzin 

przed wscho'dem slonca. 
Zapewniam, ze wrazenia bylyby 
niesamowite - z jednej strony niebo 

Ogolni&rzecz biorqc ten Playback byl 

bardzo udany. Ladna lokalizaeja 
(bliskosc jeziora o pierwszej klasie 

czystosci), przyjezdzajqce na pole 
namiotowe lody - po prostu super, 

Szkoda tylko, ze do najblizszego 
sklepu byto okolo dwoch kilometrdw 
w jednq stron?, a do budki 

telefonicznej, porzqdnego sklepu 
i ladnej toalety - okolo szesciu. Ale 

takie jest zycie obozowicza - chyba 
tylko jedna osoba zrobila 
organizatorom awantur?, ze za 30 
ztotych, ktore trzeba bylo zaplacid 
(jakza darmo, bo prawie dwa 
tygodnie), nie ma na-polu pr?du, 
biezqcej wody itp. Ale atakowani nie 
zmartwili si? zbytnio tym 
delikwentem i prawd? mowige nie ma 
co si? im dziwic, I jesli juz o 
organizatorach mowa, to musz? 
powiedzied, ze tym razem sprawili si? 
calkiem niezle - cala impreza odbyfa 
si? bez zgrzytow, a rzeklbym nawet, 
ze byli przyjaznie nastawieni do 
uezestnikow, co nie zawsze si? zdarza 
na polskich konwentach, szczegolnie 

tych organizowanych przez;starych 
wyjadaezy polskiego swiatka RPG. 

Koncz?c, mog? tylko zach?cib Was, 
drodzy czytelnicy, do uczestnictwa w 
tym tradycyjnym juz konwencie w 
przyszlym roku, bo naprawd? warto - 
dobra zabawe, swieze powietrze, 
nowe znajomosci itd. 

P.S. Oczywiscie nie mog? zapomniec 
o pozdrowieniach, takwyi?c 
organizatorzy; 

Jelonek, Pieronek, Demonek, Kielonek, 
Rekinek, Tymonek, Chocholek 

Nasza druzyna: 
Szeregowy Fiszboln 
Szeregowy Hot-Dog 
Kapral Michaf 
Sierzant Jacek 
Plutonowy Skadi 

Chorqzy.Patrycja 
Porucznik Pawel 
Kapitan Grzesie'k 
Pulkownik Ratal 
General Asia 

No i wspaniafa ekipa z Warszawy: 
Kuba 
Asia 
Jedyny prawdziwy Troll - Kudlaty 
Niepalik 
Necro Torso 
Dominik 

Jego brat « 

Sprawozdanie zdal: 
Pulkownik Yasiu i eftwifow meobecriy 

putkownik Dym.. 
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puter nie lest inteligentny! 
tylko my^li. ze jest. 

Bo: ftwuiec 
ulstwitCI price, 

u[jDle tiys nle mial. Witamy po raz trzeci 
maniakow 
komputerowego 
humpru. Oto kolejne 
efekty naszego 
surfowania po sieci, 

w poszukiwaniu tekstow dziwnych, 
dziwacznych, gfupich, idiotycznych, 
bezsensownych... i bardzo smiesznych. 
Milej zabawy! Uwaga: nie bierzemy 
odpowiedzialnosci za nic a juz 
szczegolnie za szkody wynikle z lektury tej 
rubryki. , 
(Poglqdy wypazone w typh tekstach nie 
odzwierciedlajq stanowiska i opinii 
redakcji) 

Oto lista nowych wiriisfiw: 
•Texas wirus - zainfekowany plik udaje, 
ze jest wipkszy od wszystkich innych 
plikow; 
•Wirus wojewodzki - formatuje HDD na 
12-17 partycji, bez przerwy zmieniajqc 
ich wielkosc i ilosc, az do momentu gdy 
sam nie wie co sip dzieje na HDD; 
•SLD_wirus - w trosce o twoj rachunek 
za prqd catkowicie uniemozliwia pracp z 
komputerem; 
•AWS_wirus - jesli udowodnisz, ze masz 
co najmniej dwoje dzieci i nie kupowales 
pirackiego softu u Rosjan, sformatuje 
tylko 90% HDD; 
•Terminator wirus - rozwala wszystko... 

i obiecuje, ze wroci; 
•Star Trek wirus - infekuje twe dane 
tarn, gdzie dotqd nie dotarl zaden wirus. 
• Gallup wirus - infekuje 94% twych 
danych, z dokladnosciq do 3%. 
•Star Wars wirus - jedynym ratunkiem 
przed nim jest odfgczenie Mocy w 
komputerze; 
■Bill_Clinton_Wirus - nie pamipta czy 
infekowal jakied pliki, ale wydwietla 
komunikat, ze jest mu przykro, iz to zrobil 
i wipcej nie bpdzie. Po czym prosi system 
i uzytkownikow o wybaczenie. Uwaga: po 
restarcie nadal robi swoje. Praktycznie 
niemozliwy do usunipcia, no, chyba ze za 
pomocq programu ProkuratorStarr 
Antywirus. 
• Polityk wirus - infekuje zupelnie inne 
pliki niz obiecal; 
•Pblityk_wirus_2 - po zainfekowaniu 
dysku nie robi nic az do momentu, gdy 
wlqczasz program antywirusowy. Wtedy 
w panice atakuje wszystko co moze, 
oskarzajqc przy tym anty-wirusa o 
stosowanie niedozwolonych metod wafki i 
wymierzonq w niego prowokacjp. 

•Russian_president wirus - infekuje sam 
siebie i nawet tego nie zauwaza. Zresztq i 
tak ledwo dziala. 
•Russian_army wirus. J/w, wyswietlajqc 
dodatkowo komunikat, iz zaatakowal go 
uzytkownik komputera, W odwecie 
formatuje wszystkie HDD w promieniu 
100 metrow od zarazonego komputera. 
•Polish_president_wirus - nie chce, ale 
musi skasowac wszystkie pliki. 
• Polish_president_wirus 2 - udaje, ze 
jest napisany w assemblerze, i to przez 
Billa Gatesa. 
•Prokurator Starr wirus - sprawia, iz 
w/g dowolnego programu 
antywirusowego kazdy plik w systemie 
jest wirusem... albo choc moze nim bye. 
I sprobuj udowodnic, ze nie! 
•Wmdows'98 - hej, to nie wirus! 
Wirusa czasem mozna usunqc bez 
formatowania HDD! 

Z zycia programisty: 
•Podstawowe prawo: kazda linia 
programu to wipksza o 1% szansa, ze 
program nie bpdzie dzialal. Stqd zaden 
program o dlugosci wipkszej od 100 linii 
nigdy nie zadziala za pierwszym razem, 
lub zadziala niezgodnie z intenejami 
programisty. 
•Modlitwa programisty: 
- W imip Ojca, i Syna, i Ducha 
Swiptego... Enter. 
•Co robi programista, gdy jego 
samochod nie chce ruszyc? 
- Wysiada i wsiada jeszcze raz. 
• Dlaczego programisci nie lubiq chodzic 
do galerii obrazdw? 
- Wkurza ich gdy widzq, ze sq ludzie, 
ktorych kazda praca zawsze miesci sip w 
jednej ramce (fps). 
•Jak wyglqda film pornografiezny dla 
programisty? 
- Bohater np. kompiluje swoj program i 
po chwili widac jak wszystko sip pie-**. 
•Czemu programista zawsze zuzywa na 
mycie glowy calq butelkp szamponu? 
- Bo czyta co pisze na etykietce „wylac 
na gtowp nakrptkp szamponu, splukac 
pianp, powtbrzyc ezynnose". 

Jak nalezy M o dyskietki? 
(poradnik lamera) 

Nigdy nie pozostawiaj dyskietek w staeji 
dyskow, jako ze dane mogq wycieknqc z 
dyskietki, powodujqc korozjp 
mechanizmow staeji dyskow. Dyskietki 
nalezy przechowywac zwinipte w 
pojemnrkach na olowki. Dyskietki powinny 
bye czyszczone i woskowane raz na 
tydzien, Mikroskopijne opilki metalu 
[ktdre mogly nagromadzic sip na 
powierzchni dyskietki] mozna usunqc 
przesuwajqc silny magnes tuz nad 

powierzchniq dyskietki. Opilki wbite w 
powierzchnip mozna usunqc proszkiem do 
czyszczenia hmy’dlem, Przy woskowaniu 
dyskietek nalezy dbac, aby ich 
powierzchnia byla gladka. Pozwoli to na 
szybsze obracanie sip dyskietki tmniejsze 
opory powietrza) i tym samym szybszy 
dostpp do danych. Nie zaginaj dyskietek, 
chyba ze nie mieszczq sip do staeji 
dyskow, „Duze" dyskietki mozna zgiqc i 
uzywac w „mafych” stacjach, 

1 Nigdy nie wkladaj dyskietek „do gory 
nogami" do staeji. Dane mogg spasc z 
powierzchni dyskietki i zablokowac 
precyzyjne mechanizmy staeji dyskow, 
Nie mozna wykonac backupu dyskietki 
przy pomocy maszyny kserografieznej. 
Jesli potrzebujesz backupu tkopia 
bezpieczenstwa] swoich danych, po 
prostu wloz dwie dyskietki do staeji. 
Ilekroc bpdziesz nagrywac swoj 
dokument, zapisze sip on na obu 
dyskietkach 

Nie nalezy wkladac bqdz wyjmowac 
dyskietek ze staeji, kiedy mruga na niej 
czerwone swiatelko. Mogloby to 
spowodowac rozmazanie tekstu, w 
skrajnych przypadkach ezynige go 
nieczytelnym, Czasami czerwona lampka 
mruga, pomimo ze staeja nie pracuje. 
Jest to tak zwany stan „zawieszenia" lub 
prosciej - .^awieszenie'1. Jesli twoj 
system sip zawiesi, bpdziesz zapewne 
musial wrzucic kilka monet zanim 
odzyskasz dostpp do niego. 

Jesli twoja dyskietka jest pelna danych, a 
potrzebujesz wipcej miejsca, to wyjmij jg 
ze staeji dyskow i energieznie wstrzgsaj 
przez okolo dwie minuty. Ubije to dane 
[kompresja danych) pozwalajgc na 
zapisanie wipkszej ich ilosci, Nie zapomnij 
o zaklejeniu tasmg klejqcg wszystkich 
otworow w dyskietce, aby dane nie 
wypadly nimi w trakeie kompresji. 

Prpdkosc dostppu do danych mozna 
wydatnie zwipkszyc, wycinajgc wipcej 
otworow.w koszulce dyskietki, Umozliwi 
to staeji dostpp do dysku w wipkszej 
liezbie miejsc jednoczesnie. Dyskietek 
mozna uzywac jako podstawek pod 
szklanki z piwem (lub innyrni napojami), o 
ile zostaly poprawnie nawoskowane. 
Pamiptaj, aby potem wytrzec dyskietkp 
do sucha. Nigdy nie uzywaj nozyezek i 
kleju do rpcznej edycji tekstu na 
dyskietkach, Dane na dyskietkach sq zbyt 
male, aby mozna je bylo zobaezye golym 
okiem, i postppujgc tak mozesz niechcgcy 
wkleic kawalek catkiem innego dokumentu 
w sam £rodek twojego tekstu. W takich 
przypadkach mozna uzywac zyletek i 
taSmy klejgcej, o ile jestes wyposazony w 
mikroskop elektronowy. 

Okresowo nalezy spryskiwac dyskietki 
srodkiem owadobojezym, aby zapobiec 
rozmnazaniu sip wirusow, Jesli skladasz 
dyskietki do szafy i nie bpdg one uzywane 
przez dluzszy czas - nie zapomnij o 
przesypaniu ich naftaling. 

Po czym poznaG, ze sppdzasz zbyt 
duzo czasu przed swoim 
komputerem? 
1. Budzisz sip o siodmej, zapisujesz swoje 
zycie i zasypiasz z myslq, ze wstaniesz o 
dziesigtej, aby kontynuowac od zapisanej 
pozyeji. 
2. Kiedy nacisniesz niewlasciwy przyeisk 
w windzie, probujesz znalezc przyeisk 
„Anuluj" i kiedy nie mozesz go znalezc, 
jestes zaskoezony zlym interfejsem 
uzytkownika. 
3. Piszgc list, usilujesz nacisnqc Enter po 
kazdym akapicie. 
4. Kiedy skaleczysz sip podezas pisania 
programu, przed sipgnipciem po apteezkp 
najpierw kompilujesz swoj program. 
5. Probujesz sip rano zrestartowac. 
B. Czytajgc ksiqzkp naciskasz spaejp, aby 
obrocic stronp. 
7. Gdy zamykasz okno, twoje palce 
ukladajg sip automatyeznie w pozyeji 
gotowej do nacisnipcia ALT-F4. 
8. Wypisujesz swoje czeki w heksach. 
9. Mowigc o okrqglych liczbach, masz na 
mysliO, 1,2, 3, 8, IB, 32, 64... 
10. Ostatnig myslq przed zapadnipciem w 
sen jest ,.Shutdown completed", 
11. Przechodzgc zalamanie nerwowe 
dochodzisz do wniosku, ze twoja pamipc 
masowa jest zdefragmentowana. 
12. Jadqc pociqgiem zauwazasz scrolling 
krajobrazu. :) 
13. Gdy czujesz, ze bierze cip grypa, 
wlgczasz program antywirusowy. 

Gdyby Microsoft robit 
samochody... 
1. Nowe siedzenia wymagalyby takiego 
samego rozmiaru tylka. 
2. Wszyscy musielibysmy uzywab benzyny 
Microsoftu. 
3. Rzgd musialby przebudowad wszystkie 
drogi pod samochody Microsoftu; 
jezdzilyby takze po starych drogach, ale 
bardzo wolno. 
4. Wszystkie lampki ostrzegawcze 
zostafyby zastgpione jedng, zwang 
..Ogdlny wyjgtek samochodu". 
5. Apple tworzyloby samochody na 
energtp sloneczng, dwa razy wydajniejsze 
i pipe razy szybsze, ale jezdzilyby tylko po 
5% drog. 
6. Byfbys ciggle zmuszany do kupowania 
nowego, wipkszego samochodu. 

ii/iB 



Na luzie 94 

ect 
„Miatem haslo 10 lat 
Gdy usfyszat o nim swiat... 
W mej piwnicy stal nasz komp 
Kumpel modem zniosf 
Ustyszafem kabli szum 
I nie moglem w nocy spac 
Tepsa, glupi ciof, darowala numer nam 
Chamstwo pojawilo si? 
W kawiarniany gwar jak tornado ire si? wdarl 
I ja tez chciaiem miec.., 

Ojciec, zdolny pan, zaczgl ciggngc caly kram 
Juz panienek mamy dose 
Z drukary zostat wior, drukowatem milion bzdur 
I poznatem co to seks 
Netscape'owy szaf, kazdy z nas ich pi?cset miat 
Zamiast nowej pary dzins 
A w sobotnig noc, by! komputer, chata, szklo 
Jakze si? chcialo zyc 

Bylo nas trzech: 
Ja, mdj modem i komp 
Ale jeden przyswiecat na cel 
Za kilka dni miec u stop caly # 
Miec kilka kont... 
Piwa lyk, ircowanie po swit 
Niecierpliwy w nas ciskal si? op 
Ktos ignora dostal, to zarobit /bk 
Cos dzialo si?... 

Poroznil nas ban na tepse itp 
Kazdy inny pomysl mial 
W pewng letnig noc ktos nam kanat przejgc chcial 
Wi?c ogarngt opow strach 
Powiedzialam im, ze klopoty mogg bye 
Oni, ze ircop to cham 
Tepsa szwenda si? i dresiarzy sporo tez 
Znow /bk dla kibica 

Stu roznych rdl, jak wywalac za „ch**" 
Nauczyla mnie siec, tak jak nikt 
Przy kompie weigz, przechlapalem swoj czas 
Najlepszy czas 
Na ircu przez noc, pisatem weigz 
Takie rzeezy, ze jeszcze mi wstyd 
Pewnego dnia, zrozumialem, ze ja 
Nie robi? nic... 

Sluchaj mnie tarn, pokonalem si? sam 
Oto wydnit si? wielki mdj sen 
Tysi?czny tlum, na bezopiu ja op 
Kochajq mnie 
Na msgu fan m6wi: na logu mam 
To jak kopiesz i banujesz mnie 
Pisz? logout i nie mowi? juz nic 
Screen zostal tarn. 

7. W samochodzie mogloby przebywad 
naraz tylko jedna osoba, chyba ze 
kupilbyd wersj? NT, ale wtedy musialbys 
dokupid nowy silnik i dziesi?d razy wi?cej 
siedzefi. 
8. Czasami twdj samochdd rozkraezalby 
si? na drodze, a ty musialbyd go 
ponownie zapalad. Dziwnym trafem 
przyjmowatbys, ze to zupefnie normalne i 
„tak widac musi bye". 

Q 
(;-l 

X:) 

:-D 
D:)B 

9. Za kazdym razem, gdy 
pasy na jezdni zostalyby 
przemalowane, musialbys 
kupic nowy samochdd. 
10. Ludzie zachwycaliby si? 
nowymi mozliwosciami 
samochodow Microsoftu 
zapominajgc, ze konkureneja 
ma juz takie od pi?ciu lat. 

Emoticonki 
Emoticons [emotions + 
icons) to znaezki cz?sto 
uzywane w tekstach i przez 
np. scenowcow i IRC- 
ownikow, w celu wyrazenia 
emocji, nadania „suchemu" 
tekstowi odpowiedniej 
intonaeji (przeciez rndwige 
np. „ta gra jest wspaniala" z 
gryzgeg ironig, w gruncie 
rzeezy twierdzimy cos 
zupefnie innego - jak to 
oddac w tekscie? Ano za 
pomoeq emoticonki] czy aby 
przekazac informacj? o 
piszgeym dany tekst 
osobniku. Oto mala poreja 
emoticonek (kazdy moze 
wymyslic swoje wlasnel). 
:-) Zartuj?; cha cha; 

wesolo mi 
;-) Mowi? to z 

przymruzeniem oka 
:-( Smutek 
:-> Sarkazm 

>1 Hmmm, czy ja wiem? 
:-/ Nie podoba mi si? to! 
%-) Autor po 

kilkugodzinnym 
wpatrywaniu si? w 
ekran 
Buziak! 

8-) Wybatuszone (ze 
zdumienia) 
oezy, ew. okularnik 
Z zadartym nosem 

■-0 Z wgsami 

{:-) W czapeczce 
:-[ Wampir 
:-E Wampir z duzymi klami 
:-F Wampir, ktdry musi isc 

do dentysty 
:'-( Zaplakany 

Zaplakany z radosci 
:v) Zlamany nos 
:<) Ze szkoly sportowej 
-:-) Punk rocker 
0:-) Aniotek 
:-P Wystawiony j?zyk 
:-0 WIELKIE zdziwienie! 

Ooo!! 
C=: -JKucharz 
+ :-) Ksiqdz 

Palacz 
Zolnierz 
Agent z tajnych oddzialow 
Agent z super tajnych 
oddziafdw 
Dziewczyna 
Mala dziewezynka 
Niesmak, obrzydzenie 
Fujjjj! No wiesz?! 
Smiech calg g?bg 
Piel?gniarka 

b-[ Ktos mi podbil oko (ew. mam 
monokl) 

B-) Mmm, ale mi fajnie... 
Q:) Mam beret! 

Dziesinc powodow, dla ktdrych 
bohaterowle Star Treka sq lepsi 
od bohalerdw Star Wars. 
1. Mozna spokojnie przyjqd, ze Imperium 
Klingonow nigdy nie zostaloby pokonane 
przez band? Ewokow. 
2. W przeciwienstwie do C3PO, Data jest 
anatomieznie poprawny. 
3. USS Enterprise wytrzymal ataki 
Romulan, Klingonow, Cardassian i 
Borga... Tymczasem pot?zna Gwiazda 
Smierci zostala zniszczona przez jednq 
torped? protonowq. 
4. Nawet rozgniewany Wookie nie jest 
przeciwnikiem dla Vulcana 
przechodzqcego Ponfar. 
5. Zaloga Enterprise przyjmuje rozkazy do 
Dowodztwa Gwiezdnej Floty... Rycerze 
Jedi sfuchajq rozkazow polmetrowej 
kukielki imieniem Yoda. 
6. W przeciwienstwie do Dartha Vadera, 
kapitan Picard nie nosi hetmu, zeby ukryc 
swoj? lysin?. 
7. Cokolwiek powiemy o seksualnych 
reakcjach Kirka, przynajmniej nie usiluje 
poderwac on swojej blizniaczej siostry, 
jak Luke Skywalker. 
8. Scotty potrafi naprawic USS 
Enterprise w czasie ponizej dwoch 
minut... Han Solo przez pot filmu nie 
umial zreperowac hipernap?du Sokola 
Millenium. 
9. Luke i Leia opracowali zlozony i smialy 
plan, zeby ocalic Hana Solo z palacu 
Jabby... Zaloga Enterprise po prostu (by) 
namierzyla Hana Solo i przerzucila go na 
poklad teleportem. 
10. Luke Skywalker kontra Worf? 
Przyznaj uezeiwie, na kogo bys postawil? 

Kupuj tylko u nas! 
Jak wiadomo, j?zyk reklamy ma swoje 
prawa i niuanse, ktore cz?sto mogg - i 
majg! - wprowadzid nieuswiadomionego 
odbiorc? w blgd. Dlatego z myslg o tych 
nieszcz?dnikach przygotowalem poradnik 
..jak odczytywac slogany reklamowe". 
Pierwsza cz?sc tego poradnika dotyezy 
zakupu komputera. Czytajta i uczta si?! 
Aha: wszelkie podobienstwa do sloganow 
rozmaitych firm sg naturalnie w 101% 
zbiegiem okolicznosci ;). 
•Oferta specjalna! 
Ten przestarzaly model zawala nam 
magazyny i trzeba si? go pozbyd za 
wszelkg cen?. 
•10-letnia gwaranejal 
Pkt. 234 gwaraneji, napisany najmniejszg 
czcionkg, na jej odwrotnej stronie, albo 
widoezny tylko pod swiatlo: „wyj?cie 
komputera z pudfa, albo wlgczenie go do 
sieci jest rdwnoznaczne z utratg 
gwaraneji". 
•Zaden z naszyeh komputerow nie ulegl 
dotgd awarii! 
No cdz, pan kupuje pierwszy zestaw. 
•Ergonomiczna obudowa. 

Niczym innym nie mozemy si? pochwalic. 
•Promocja! Okazja! 
Zaptacisz mniej za sprz?t i tak nie warty 
tej ceny. 
•Teraz taniej o xxx zl. 
Dalismy wolniejszy procesor i o polow? 
mniejszy HDD. 
•24 miesigee gwaraneji na komputer!. 
A potem rozpaez. Zresztg i tak sprzedasz 
go na najblizszej gieldzie z 50% stratg, 
albo my wczesniej zwiniemy interes... 
•Wszelkie awarie usuwamy na 
poczekaniu. 
Poczekasz sobie ze 3 miesigee, 
poczekasz... 
•W zestawie dolgczamy gry - gratis! 
Zobacz w co grali ludzie w 1990 roku! 
•Dolgczamy programy uzytkowe! 
Naturalnie wliezone w cen? zestawu, nie 
boj nic. 
•Zainstalowany Windows na HDD. 
...jak kupowalismy te uzywane twardziele 
z drugiej r?ki, to on juz tarn byl! 
•Darmowy mousepad! 
Doliczamy tylko 50 zl, za jego instrukcj? 
obslugi. 
•Klawiatura/obudowa/monitor itp. marki 
XXX. 
Innych nie mamy, bo sg za drogie. 
Zresztg firma XXX cieszy si? w garazach 
na Tajwanie swiatowg slawg! 
•Zrob dziecku przyjemnosc! 
Niech zobaezy, ze jego stary dal si? 
zrobic jak ostatni leszcz. Zresztg bye 
moze chodzi tu o dziecko wlasciciela 
sklepu/hurtowni, ktoremu tatus obiecal 
Merca, jak tylko sprzeda caly ten szajs? 
•U nas najtaniej! 

I tak nie jestes w stanie tego sprawdzic. 
Zresztg zawsze mozemy si? wytlumaczyc, 
ze ten slogan dotyezyl tylko wiatraezka 
na procesor. 
•Nasz komputer nie jest jakims tarn 
skladakiem... 
Jest wybitnie awaryjnym skladakiem. 
•Nasz komputer sklada si? wylgcznie z 
markowych elementow znanych firm. 
Jest drozszy o 50-100-...% od 
typowego skladaka i ma ladng nalepk? na 
obudowie. A jak ma nawalid - i tak to 
zrobi. 
•Tylko 2000 zl za caly zestaw!!! 
Plus 2222% VAT (drobnym druezkiem na 
dole oferty) + 1000 zl wydane na 
upgrade w ciggu najblizszego tygodnia + 
rachunki za drodki uspokajajgce. Ale za to 
bez monitora. 
•Z nim szybko nauezysz si? j?zykow 
obcych! 
Fuck! Czemu nie dziala!? Ja tego nie 
panimaju! Donnerwetter! Au secours! 
Carramba! 
•Nasz komputer spelnia wszystkie normy 
jakodci! 
Obowigzujqce w Mongolii w 1953 roku. 
•24-godzinna telefoniczna help-line. 

I rzeczywidcie - b?dziesz dzwonil tarn 
non-stop. Oplata za minut? rozmowy 
3,57 zl + VAT. Prosz? czekad... czekad... 
czekad. 
•36-miesi?czne raty. 
B?dziesz go splacal dawno po tym, jak go 
sprzedasz innemu frajerowi. 
•Darmowa dostawa sprz?tu do domu. 



Sprawdzimy czy - gdy wypetniafes umow? 
na zakup ratalny - riie dales 
sfatszowanego dowodu osobistego. 
•Doswiadczeni sprzedawcy... 
Niedoswiadczony by warn nie wcisnqt 
takiego rz?cha po takiej cenie. 
•Bardza doswiadczony firmowy serwis. 
No coz, mieli widac na czym cwiczyc. . 
•Serwis pogwarancyjny! 
Naturalnie odplatny. ...I przyjdz pan za 
miesiqc. Albo dwa. Zobaczymy, moze juz 
b?dziemy mieli te cz?sci, Wie pan, tego 
juz dawno nikt Hie produkuje... 
•Najszybszy procesor! 
...Dokup pan jeszcze 32 Mb Ram i lepsz? 
kart? graficzn?, inaczej na tym zestawie 
gry i tak b?d? chodzic jak na P-100. 
Ponadto montowana w zestawie plyta 
gtowna nie jest do niego dostosowana; 
mozemy jq wymtenic na nowszy model za 
dodatkowq oplatq. 

Kilka niezaprzeczalnych prawd 
a kamputerach: 
1. Systemy zlozone wykazujq sklonnosc 
do popefniania kompleksowych bl?dow. 
2. Zas systemy prost^wykazujq 
sklonnosc do popefniania kompleksowych 
bt?dow. 
3. Nowe systemy produkujq nowe bl?dy. 
4. Stare systemy produkujq zarowno 
nowe, jak i stare bl?dy. 
5. Systemy zlozone wykazujq sklonnosd 
do zaktocania realizacji wlasnych funkcji. 

6. Czlowiek pracujqcy z komputerem nie 
post?puje zgodnie z wymaganiami 
komputera. 
7. Czlowiek post?puje rozsqdnie wtedy i 
tylko wtedy, gdy wszelkie inne mozliwosci 
zostaly juz wyczerpane. 
8. Systemy odporne na idiotow 
obstugiwane sq przez zupelnych idiotow, 
ktorzy w zwiqzku z tym i tak majq z nimi 
same problemy. 
9. Komputery wspotpracujqce z innymi 
komputerami nie zachowujq si? tak, jak 
wymagajq tego inne komputery. 
10. Rozlozenie dowolnego urzqdzenia na 
cz?sci jest proste. 
11. Ponowne jego zfozenie, tak zeby 
dziafalo, nie jest mozliwe. 
12. Wszystko, co zostalo zlozone, ulegnie 
wczesniej czy pozniej rozkladowi. 
13. Wszystko ulega rozkladowi w 
najmniej odpowiednim momencie. 
14. 0 ile klawiatura zostala stworzona po 
to, by przy pomocy bezladnych ruchdw 
kursorem wybrac z nieprzejrzystego 
menu niezrozumiate instrukcje, ktore 
latwiej bytoby wybrac przy pomocy 
myszy, to mysz sluzy do wybierania z 
nieprzejrzystego menu, przy pomocy 
bezladnych ruchdw, trudno zrozumiatych 
rozkazow, ktore latwiej bytoby wskazac za 
podrednictwem klawiatury. 
15. Upgrade programu - co to oznacza? 
Naprawili troch? starych bl?dow i zrobili 
duzo nowych. 

- Co jest najszybsze w 286? 
- Wiatraczek. 

A na Amidze nie ma gdzie piwa 
postawic, za to jest szybsza od PC-ta 
jak spada na podloge 

- Co to jest Windows'95? 
- To najbardziej zaawansowany 
symulator praw Murphy'ego, 

- Czym sip rozni pecet od trampoliny? 
- Po trampolinie me skacze sip w 
glanach 

Zarowki kontra komputery 
•llu potrzeba programistow do 
wkr?cenia zarowki? 

Ani jednego, to jest problem sprz?towy. 

•W takim razie ilu trzeba prawdziwych 
m?zczyzn? 

Ani jednego. Prawdziwy m?zczyzna nie boi 
si? ciemnoscL 

•llu programistow potrzebnych jest do 
wkr?cenia zarowki? 

Trzech, Jeden trzyma drabin?, drugi 
zarowk?, a trzeci kr?ci tymi drugim. 

•llu szefow Microsoftu potrzeba do 
wyprodukowania zarowki? 

Osmiu. Jeden nadzoruje produkcj?, a 
siedmiu pilnuje, by na kazdym 
egzemplarzu zarobic przynajmniej 2 
dolary i to na wszystkich kontynentach, 
tqcznie z biegunami. 

•Pytanie do serwisu technicznego: llu 
programistow moze stracic zycie przy 
wymianie spalonej zarowki? 

Odpowiedz serwisu: Mamy tu egzemplarz 
tej zarowki, wyglqda na to, ze jest 
sprawna. Czy mozesz podac z jakiego 
systemu operacyjnego korzystales przy 
wymianie? Jak mozesz okreslic t? 
ciemnosc? O.K. To moze bye 4 do 5 
przyezyn... Sprobuj wlqczyc teraz 
swiatlo... 

•lie osob z dzialu ekspedycji sprz?tu 
potrzeba do wymiany zarowki? 

Wystarczy sekretarka..."Mozemy 
wymienic zarowk? w ciqgu 7 do 10 dni 
roboezyeh, jesli zadzwonisz do godziny 14 
(od poniedziatku do piqtku), wplacisz 15 
dolarow na nasze konto, przyslesz starq 
zarowk? w odpowiednim pudelku. Nie 
zapomnij wpisac swojego imienia, 
nazwiska i adresu w lewym gdrnym rogu 
przesylki". 

•llu uzytkownikow systemu Windows 95 
potrzeba do wymiany zarowki? 

Jednego. B?dzie klql przy tym jakby 
uzywal Maclntosha. 

•llu dyrektorow z Microsoftu potrzeba 
do wymiany zarowki? 

Kilku. Zorganizujq zespot do zbadania 
przyezyny spalenia zarowki i zdecydujq, w 
jaki sposdb zmienic jej konstrukcj?, by 
przepalala si? tylko w oczekiwanych 
momentach. 

•llu inzynierow z Microsoftu potrzeba do 
wymiany zarowki? 

Zadnego. Bill Gates zdefiniuje 
i zarejestruje CIEMNOSC (TM) jako nowy 
obowiqzujqcy standard i zarobi na tym 
kolejne 50 mid $r 
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ttostlll 
Jeden i cj 
osobnik, 
wymiafj^gi 
Sword okazal si? 
zamian Mgafne gry^yla.VJnracJde 
kopie! RedStcj^kcflgw tego osobnika, 
jak 1 wszystk^ri in cRT ktrirzu^a mie rzaj^ 
czynic tego njdiaju kBnty,J»takich 
sytuacjach: a] ppubhkuje ffirsoirolia 
takich ludzi na lamdbh CDA, b) powiadomi 
policj? 0 handlu pirackim 
oprogramowaniem, podajqc im namiary 
kanciarza, Jak na razie jest to jedyny 
przypadek oszustwa przy wykorzystaniu 
tej rubryki - i mamy nadziej?, ze ostatni. 
Mamy tez nadziej?, iz wspomniany wyzej 
cwaniak odesle tym, ktorych zdolal 
okantowac, ukradzione im (tak!) gierki - 
gdyz inaczej podejmiemy wspomniane 
wyzej kroki. A jego adres trafia niniejszym 
na naszq czarnq list? - anonse tego 
osobnika juz NIGDY nie pojawiq si? w 
Pomocnej Dloni. 

mr* 

###Action Reactti 

•Dzwi?kw Polan^Pfrzfc.jjejpi^ 
ustawic kart? dzwr?kowa w setupitf 
setup.exe), zgrac sMavAnia i-rfuchomic 
gr?. Ale zadziala tolKStedyrgdy 
posiBdasz kart? Nsoun^ftterpjjgpn^'+ 
Inaczej z tfifwi?ku - nici. 1“ 

###Mam problem 

* Monkey Island 1 Jestem na'malpisj wyspie. 
zlapali mnie ludoiercy i zamkngli w chacie. 
Nie wiem jak wziqc z niej ,.banana i w 
ogole nie wiem co dalej. Mafgosia. 

•TR2. 4 runda [Opera House), mam klucz, 
jestem w szybie ze smiglami - a te siekajq 
mnie na miazg? Co robic? D.M, 

♦Archiwa RAR, Podczas rozpakowywania 
archiwdw RAR pojawia si? komunikat CRC 
failed. Grzegorz Kramarczyk. 

Ogolnie jest to zwiastun klopotow 
(uszkodzone archiwum iub nosnik, na ktdrym 
jest nagrane?). Jesli rozpakowujesz je z CD, 
sprobuj najpierw skopiowac je na HDD, a 
dopiero potem rozpakowac (czasem winny 
jest „rozchwiany" mechanizm CD-ROM}.^ 
Mozesz tez sprobowac naprawic to 
archiwum albo choc odzyskac czqsc danych 
za pornocq np. opcji „repair archive" w 
WinRarze. 

• Ksiqze i Tchorz. W gospodzie siedzi 
krasnolud, ktory nie chce ze mnq rozmawiac. 
Musz? mu najpierw dac podarunek. Krasnal 
nie chce przyjqc zadnej rzeczy znalezionej na 
cmentarzu. Krzysiek Kolos, llawa. 

SolucjQ do KiJ zamiescilismy w jednym z 
Action Plus: W skrocie podpowiemy tyle: 
krasnolud lubi klejnoty. Pewnie masz cos 
takiego, ale jest to oblozone klqtwq - tp 
mozesz zdjqc w pewnej swiqtyni, gdy 
dojdziesz do porozumienia z nieco oslablym 
tamtejszym bogiem... 

•Ace Ventura. Jak ufozyc totem? Jarek, 
Rumia. 
Solucja byla zamieszczona w 10/98 CDA. 

• Panned konwencjonalna, JakiS czbs temu 
moje „base memonT spadla z 640 Kb do 
559-447 zqodzib? Dozer. 

Trudno 
pamfac *, 
sprawdz, 
fa zasmieca 
DOSie, 
jednak 

waz, cntjpywnvsr.ujaSLWszys 1 
smieca l^wwMWveHfa CL 
ie, jsQ ozytifz 
sk doSmmczenia wgr 

omAlov/ach. fa 

liuiesz^zystho to, co 
ID w 

1. Jesli 
iv grzsbBnnj w jednak dosmmczenia wgrz 

tego rodzaju'plikach, to lepiej n<$Jf 
eksperymentujy d&mxinp, sermsanta 0 

odpowiednie skonngWmdm komputera. To 
dwb tyiko par$ minut.,. 

•Discworld 1. Co zrobic aby czarownica 
przeniosla si? z palacu na Squere? Muri, 
Bydgoszcz. 

•Sfinks. Jak dostac si? do okulisty? Jak 
wygonid szczura ze sklepu? Anna, Bydgoszcz. 

•Johny Burger. Co robic, aby metal (blacha 
itp.) przyszedf do warsztatu? Agata M. 

•Posiadam modem Zoltrix V34. Kiedy 
izywrtte jak normalnego telefonu, mdj 
ozmQWCflfclyszy w sluchawce dziwny 

1, Warszawa. 

fasz spec twierdzi, ze najprawdnpodoi 
wina centrali telefonicznej (starsze mod^ 
tak ponod^fa zachowufa) i nic sfa na to nil? 
poradjf 

ikuj? sulucji do Neverhood. Midi 
Ryb'rilka. 

Znajdzissz ffi w numerze 7-8/37 CDA. 

•Stars! Jak wyprodukowac statek, jak 
zaatakowac wrogq planet?? Dominik z 
Rzeszowa. 

•Constructor. Mam Voodoo Rush B Mb. I 
gra nie chce si? odpalic. Ponadto 
gdy gra wykrywa kart? graficznq, pojawia si? 
inna CuJKH6* Darek 

it wyst?puje 
miscVndkfont>fti ■ 

r j\ 
204^* 7 dm 1 siefem Q 

Kilter. Str^^^, 62-050 r 

C-M magneprfSh, stecj? dyskdw 15j 
2 Final ^Black Box, 10 oryginj ' 

grami, 100 dyskietak, padjj 
gmvf, Tel, 032 268-45-2B. 

•Pami?iS SDRAM oraz gr? X- 
files. Rafal kWW teb 0603 184 4B7, 
email: adax@intertele.pl. 

•Interact V3 Racing Wheel, stan idealny, 
cena 270 zl. Krzysztof Uzi?bto, Spokojna 1/9, 
41-100 Siemiqtkowice SI. tel. 032 22B5- 
774. 

•Kart? grafiki S3Trio64 1 Mb [40 zl), 
monitor mono Invar 14", 16 Mb [2x8) Ram - 
70 zl, obudowa Optimus Compact - za 65 zl. 
Arkadiusz Danielewski, Al. Pokoju 8/62, 98- 
200 Sieradz, tel. 043 827-15-38. 

•Quake 2, Broken Sword 2 PL, Earth 2140 
PL Taniol Krzysztof Widerkiewicz, Potnocna 
14, 98-135 Lutomiersk, tel. 043 6775179. 

•P-150, 72 MB EDO RAM, Cdx32 Samsung 
+ 8 CD, HDD 850 Mb Maxtor, SB Vibra, 
monitor kolor 14" SVGA, glosniki 120 W. 
Gwarancja; CD i RAM sq nowe. Cena 3300 
zl. Gry na Amig?: Kajko i Kokosz, Harpoon, 
Strike Fleet, Olympiad Collection, Stownik 
ang-poL i pol-ang, Preludium - za 70 zl za 
calosc. Lukasz Cherek, Starogardzka 23/1, 
B9-650 Czersk. 

•Gry na GB: F-1 Race, NBA Jam, Othello, 
Soccer i wiele innych w cenie 80-95 zf/szt. 
Sprzedam tez samego GB, cena do 
uzgodnienia. Wojtek, os, Medyk 17, 11-700 
Mrqgowo. 

•Earth 2140 + packz misjami - 80 zl Iub po 
40 zl za gr? i pack. Phantasmagoria 2 (5CD) 
50-60 zl, Dungeon Keeper PL - 45 zl. 
Programy na dyskietkach: Windows’95 - 55 
zl; PlusPack for W'95 - 40 zl, DOS + Win 
3.11 + NC 4.0 - 40 zl. Tomasz Borkowski, 
Wokulskiego 10/24, 05-804 Pruszkow, tel. 
728-95-83. 

•Komputer z 6x86 Cyrix P150+, 32 Mb 
Ram, HDD 3,5 Gb, FDD 1,44", Cdx4, SVGA 2 
Mb, 3Dfx Voodoo, modem 33.6 Zoltrix Voice 
+ rntafon, klawiatura, mysz, SB 16, 
JlofflrapreenBeat 5, monitor Hyundai 15" 
cjfcftwy. ^jnd[^8>95, MSOffice. Cena - 

f%r Abranugyk, Grodzienska 12/ 
!O^WEIk,M||7 6104048. 

9t^i3Dh^w9/97, CD-Magazyn 3- 
CD &zdy. GMfer CD 9,12/97, Gr? 

EuroHghber 0 tematyce 
bmpyterbwenJeny"tri/zgodnienia Maciej 

awski, Latnia 13, SS^OD Ciechanow, 
cH023 

•Komputer AMD K5PR133 [^powiednik P- 
150). 32 Mb EDO Ram, HBgjfcl Gb, midi- 
towajimonitor kolor 15" LJfW[ CDx8. SB 16 

gloSmki 50 W aktywne, 
S3Virg*^™b EDO Ram, mysz, klawiatura 
Gwarancja + bezplatny serwis 18 miesi?cy, 
software. Cena 2200 zL Tel. 071 341-22- 
13. 

•SGK 9/97-2 zl; CDA 10/97 z CD -12 zl; 
Gambler 6/97 z CD - 5 zl; dyskietki z gr? 
Rambo oraz Normandy do Pegasusa za 10 zl/ 
szt + koszt przesylki. Lukasz Gardzielewski, 
Lesna 2, 86-170 Nowe. 

• Korlsol? do gier Pegasus + gry + 2 pady 
+ zasilacza + kable - 250 zl. Piotr Gajewski, 
Kowalskiego 12, Krakow, tel. 012 836-68- 
11, po 17, prosic Piotrka. 

•A500 1 Mb, 190 dyskietek, 2 discboxy, 
mysz, 2 joye, modulator TV, kabel euro, 
sampler, pokrowiec - 300 zl. Tomasz 
Szatkiewicz, os. Mazurskie 18/17, 11-700 
Mrqgowo, tel. 089 742-61-52. 

•Gr? Jack Orlando - 40 zt. Gr? karcianq 
Shadowrun -12 zl, gr? koscianq Chaos 
Progenitus -10 zl, Jacek Palaszewski, 
Idzikowskiego 11, 60-408 Poznan, tel. 061 
8-477-214. 

•A500 1 Mb Ram, mysz, 30 dyskietek - 230 
zl. C64II + magnetofon + stacja dyskdw 
154111 4- kasety + dyskietki -150 zl. 
Krzysztof Hoffman, Listopadowa 15/11, 46- 
320 Praszka, 

•Gambler CD 10/97 i 2/98 - 5 zf/szt, Enter 
CD 12/97 - 5 zl, PC Shareware 9/97 - 4 zl. 
Sebastian Rozko, Krasinskiego 104/2, 74- 
100 Gryfino, tel. 091 416-47-96. 

•Diablo Hellfire - 50 zl, NBA Full Court Press 
- 50 zl, Joy Fightforce pro [4 x fire, 4x way- 
view, przepustnica, pudelko, instrukcja, 
dyskietka) - 80 zl. Tel. 022 810-83-45, 
prosic Wojtka. 

•PC P-166 MMX, 32 Mb ram, HDD 2,5 GB, 
FDD 1,44 Mb, Cdx24, S3Virge 3DX 4 Mb, 
karta muzyczna Yamaha 3D + glosniki 50 W, 
monitor kolor 14" cyfrowy, klawiatura W'95, 
mysz, software. Peine gry: Rally 
Championship, Diablo, Ignition, Quake, 
Cywilizacja 2, Constructor, MS FLight 
Simulator 98, Carmageddon, Dino Wars, 
Premier Manager 97, Puzzle Bubble 97, 
Trophy Bass 2, Comanche 3 oraz dema. Cena 
- 2600 zl. BartekTur, tel. (piqtek- niedziela 
20-21.00) 0552787322, 

•Jack Orlando tnowka) - 25 zl. Wroclaw, 
071 364-44-92. 

•Amiga 500 1 Mb, CD-Rom A570, monitor 
1084S 14" kolor stereo - za 500 zl. Czeslaw 
Bietkal, Szkolna 7/11, 16-113 Szudzialowo. 

•SSSM Manager Pilkarski -10 zl, Skaut 
Kwatermaster - 28 zl, Rally Championship - 
20 zl, CD z demami po 3,5 zl/szt [plus koszta 
przesylki), Marcin Dziewonski, Zwirki i 
Wigury 71/59, 34-120 Andrychow, tel. 033 
75-90-73. 

•Amiga 600 2 Mb, ponad 120 dyskietek, 2 
joye, 5 oryginalnych gier, mysz, Cena - 400 
zl. Jakub Kwiatek, Poznan, tel. 8-67-23-48, 

•Gry: Polanie, Transport Tycoon - po 15 zl. 
Turbo Pascal - 25 zl. Tel. 089 624-58-54. 

AmstredrrC 
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alP Quake 2, ToiW,Raider jJSjjjfc- 
Sanfanum, Xenoci"0 

jiHo™Superbikeiinne. Ce^do 
nenia. Tel. 0602-803-117. 

•Plyta 75-200 MHz, 4 x PCI, 4 x ISA, 
DIMM/SIM -175 zl. HDD 1,2 Gb Conner, 
uszkodzony -110 zl. HDD 120 Mb Maxtor, 
uszkodzony - 45 zl. Sterownik HDD/FDD VLB 
- 55 zl, karta grafiki Trident 512 Kb - 47 zl, 
GB + 3 cartridge - 295 zl, Pegasus + 15 
cartridgow - 240 zl, notes elektroniczny - 
115 zl Bogdan Rusin, Kisielewska 2, 34-652 
Nowe Rybie, tel, 018 33 

•256 KbM 
Kb, monitol 
Mumterko* 

x 
fflalogo%i: 
cartiidgdwci 
K&iewskg 
337^52? 

•Eartl 
zl, Kontrl 
zt. Gemblerj 
z CD, PC Shltewai 
Tymoteusz w8|s!, 
Czestochowa. 

1 agent -’11 
to Black -15 

-2,5 zf/szt, WWW * 
18 z CD - ffo "5 zH 

' 42-200 

•Atari XE, stacja dyskdw 5,25, okablowanie, 
dyskietki, 2 cartridge, literartura, joy - za’ ok. 
200 zl (do uzQodnienia^RkitfcSrazflrramk. 
Barty 31, 14-320 ZafiJ 

•Age of Empires -120 zl; Commandos: BEL - 
90 zl, Final Fantasy VII - 90 zl t+ 5 z| za 
przesylk?). Mariusz Sokolowski, os. Poludnie 
10/59, 19-203 Grajewo. 

•Robbo, Fliper, Trolls, Teenagent, First 
Samurai, Demon Blue - po 20 zl, Tel. 036 
7395928. 

Unmet 
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•Gr? Albion - lub wymieniq na Tomb Raider 1 
z ew. doplatq. Bfazej Misiak, tel. 052 345- 
02-12, Bydgoszcz. 

•CDA 2-7/98 - po 10 zl/szt. Gambler CD 
3,4/98 - 5 zl/szt. Adam Diakowski, Olawska 
7, 55-200 Olawa, tel. 071 39-505. 

•Pegasusa z wyposazeniem (16 
cartridge'ow, 2 joye, pistolet) -150 zf Igor 
Samul, bartosza 10, 05-400 Otwock, tel. 
022 710-06-32. 

•Nascar Racing 2 - cena do uzgodnienia. 
Gambler 7/98 - 3,5 zl, Gambler CD 8/98 - 
9 zL 10 1/98 z CD - 7,50 zl. Maciej Twor, tel. 
0-931 421-05. 

•Joypad do PSX - 60 zl. Tomasz Kuciapa, 
Lqcznosci 6/8, 53-330 Wroclaw, tel. 071 
61-94-45. 

•Cyrix 150+, monitor 14", CDx6, S3Virge 2 
Mb, HDD 1,2 Gb, SB32, 24 Mb Ram, FDD 
1,44 Mb (3,5"), klawiatura, mysz, glosniki. 
Za 2500 zl. Kacper Macikowski, Jasna 88/2, 
70-777 Szczecin, tel. 091 4641-245, 

•Grq MDK za 75 zl, pokryje koszt przesytki. 
Marek Smoleriski, Warszawa tel. (22) 
8270294, email: 
Andrzej.Smolenski@ey.com.pl. 

•AdaxAlfa PIOOMhz (gwar^ncja), Svga 
Herkules 8Mb 3Dfx, 64Mb'ram, hdd3.5, Cd- 
rom 24, Soundblaster 16bit + glosniki, Hdd 
1.2Gb, Monitor Sampo 14", mysz, Windows 
98, Office 97, cena do uzgodnienia. Rafal 
Kuzniar tel.(0603)184487, e-mail 
adax@intertele.pl. 

•Quake 1 - 60 zl, Tomb Raider - 40 zl, 
Realms of the Haunting - 20 zl. 
tukasz Kotarba, B. Smialego 20A, 39-400 
Tarnobrzeg, tel. 015 822-81-92, 

•FIFA Soccer Manager 98 - 60 zl; Premier 
Manager 3 Deluxe - 30 zl; Actua Soccer - 30 
zl. Pokrywam koszty przesytki, Krzysiek, tel. 
032 231-32-92. 

•Magazyn Amiga 0/92-3/95 + gratis ksiqzka 
o grach - 30 zl, Gry Komputerowe 10,12,15 
- 28, 30 + wydanie targowe + CD - 20 zl. 
PC Gamer PL 1-7 z CD, 12,15,17-19 - 40 zl. 
Gambler 0/93-7/98, Thorgall „Wyspa wsrod 
lodow" (twarda oktadka) - 10 zl. Doliczam 5 
zl na koszta przesylki. Tomasz Czapla, Plaka 
4F/8, 42-580 Wojkowice. 

•Gry: Teenagent (nowy)- 45 zl, plytkq KISS - 
35 zl. Radek, tel. 076 8450744 (Polkowice). 

•Kart? dzwiqkowq Shuttle Sound System 3D 
(zgodna z SB) na gwarancji - 65 zl. Dariusz 
Swiqtek, Bonara 8, 39-200 D^bica. Tel. 014 
6776892. 

•Gry Red Alert - 80 zf, Jack Orlando - 35 zl. 
Organy Casio CT-657 - 450 zl. Krzysztof 
Sielatycki, Pancernych 7, 64-100 Leszno. 
Tel. 065 529-47-36. 

•Final Fantasy 7-100 zl; Dark Colony - 60 
zl; Hexen 2 - 50 zl; Starcraft - 60 zl (plus 
koszta przesylki). Grzegorz Guzik, tel. 022 
651 88 01 (praca). 

•Theme Park CD + podrqcznik uzytkownika - 
30 zk Civilization 2 PL CD + plakat + 
podrqcznik uzytkownika - 60 zl. Michal 
Waloch, Pulawskiego 25, 66-100 Sulechow, 
tel, 068 385-22-21. 

•486DX2/80 Mhz, 16 Mb Ram, FDD 1,44 
Mb, HDD 210 Mb, SVGA, SB Pro 16 bit + 
glosniki 50 W, monitor kolor 14", mysz, 
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klawiatura - 900 zl, z CDx24 - 1050 zl. 
Hubert Wysokinski, Wierzejski 17, 21-405 
Zembry. 

•Kart? muzycznq Logitech SoundMan Wave 
(wavetable, interfejs SCSI dla CD-ROM, 
bogate oprogramowanie) za 149 zl (do 
negocjacji). Sebastian Hyzyk, tel. 0603 
204095, email:sebh@friko2.onet.pl. 

•PC AMD K5 100 Mhz, 16 Mb Ram SIMM, 
200 Mb HDD Caviar, FDD 1,44 Mb, CDx5, 
SVGA 1 Mb, karta muzyczna, mini-tower, 
mysz, klawiatura, glosniki, monitor 14" + 
filtr, W'95 na HDD. Wywolawczo 2000 zl. 
Jan Sniatecki, Brzozowa 5, 62-041 
Puszczykowo. 

•Gry: 11th Hour - 30 zl, Carries at War - 5 
zl, Gene Machine - 40 zl, S id Meier's 
Gettysburg - 70 zl, King Maker -15 zl, 
Police Quest -10 zl, Police Quest Swat - 60 
zl, Screamer - 35 zl, Speed Haste -15 zl, 
Touche - 30 zl, ToonStruck - 65 zl, 
Warhammer Dark Omen - 80 zl, Wersal 
1685 - 50 zl (oraz inne gry), Ceny do 
negocjacji. ???, Koffqtaja 26/28, Bialystok, 
tel. 662-11-37, 

•Grq Nowy TEENAGENT (35 zl). Krzysiek 
Suszyriski, ul.Zytnia 32/39, 01-191 
Warszawa tel. (022)6316360, e-mail: 
ksuszyns@friko4.onet.pl. 

•Microsoft Home Essentials (3CD, po 
niemiecku): Word97, Works 4.0, Money97, 
IE, Encarta Weltatlas, Fussbal97 & mehr! + 
licencja, ksiqzka - 225 zl. Glosniki aktywne 30 
W - 35 zl MS Windows 95 PL + certyfikat, 
ksiqzka -115 zl. 2 x 8 Mb EDO Ram SIMM - 
50 zf. Pokrywam koszty przesylki. tukasz 
Rajzer, os. Pulawskiego 9/19, 37-500 
Jarostaw, tel. 016 621-81-56. 

•Plyta 486SX25 Mhz + procesor Intel - 50 
zl. Ram 8x1 Mb - 90 zl. Kontroler HDD/FDD - 
40 zl. Karta graficzna - 60 zl. Za calosc - 
200 zl. Plyta 486DX2 80 Mhz + procesor 
+ wentylator - 80 zL Ram 8 Mb (2x4) - 90 
zl. Kontroler HDD/FDD - 50 zl. Karta 
graficzna - 70 zl. HDD 100 Mb 
(skompresowany na ’200 Mb) NEC;-100 zl. 
Monitor mono SVGA 14" -100 zl. Za calodd - 
460 zl tkupujqcemu dofoz? gratis plytq 
386SX33 z pracesorem) Ryszard Schubert, 
Sniadeckich 5/4, 06-300 Grudziqdz, tel. 051 
463-18-89. 

•Gry: Liga Polska Manager 97 - 30 zl. 
Privateer, Strike Commander, Wings of Glory, 
Flippery - po 15 zl. 16 dyskietek Verbatim za 
30 zl. Chip 3,5,7,8/97-2 zl/szt. Chip 
Special: 1-3/97 po 2 zl/szt. CDA 1-3/97, 
2,5-8/98 bez CD - 2 zl/szt. CDA 1,2,6-8/98 z 
CD - 5 zl/szt. PCS 2,4,5/97 (bez dyskietek) - 
1 zl/szt. PC World Computer:3-5/97 -1 zl/ 
szt, Enter CD 1,7,8/98 (bez CD) -1 zl/szt. 
PC Magazine Po Polska - 4/97, 4/98 - 1 zl/ 
szt. Ceny do negocjacji. Marcin Gadzinski, K. 
Miarki 11/4, 47-220 K-Kozle, tel. 077 83- 
B8-64. 

###Kupi? 

•Dysk twardy od B50 Mb wzwyz, dobrq 
kart? dzwiqkowq, plytq gldwnq najlepiej P- 
100, po atrakcyjnych cenach. Michal 
Marydka, Zadwor 93, 38-440 Iwonicz, tel. 
0131 43504-65. 

•Pilnie grq; Car 6 Driver firmy Electronic 
Arts. Wojciech Kula, Kamieniolom 14, 43- 
300 Bielsko-Biala, tel. 033 118-503. 

•Grq Ace of the Pacific. Cena do ustalenia. 
Jakub Wielgus, Bankowa 9/5, 59-300 Lubin. 
Tel. 076 844-13-25. 

•CDA 1/96 z CD za 15 zl i Action Plus 1/98 
za 5 zl. Jakub Baron, Pilsudskiego 32/99, 
43-100 Tychy. Tel. 032 217-84-15, 

•Grq Command: Aces of the Deep. Tomek, 
Szczecin, tel. 091 487-36-44. 

•Broken Sword 2 - 50 zl lub zamieniq za Test 
Drive 4. Mariusz Jabczyriski, Koszalinska 22/ 
7, 76-200 Slupsk, tel. 059 439-290. 

•Gr? BackPacker. Marta Bilewicz, 
Surowieckiego 12B/39, 02-785 Warszawa. 
Tel. 022 641-69-72, email: mb2@mi.ikp.pl. 

•Gry: Railroad Tycoon i Transport Tycoon de 
luxe. Alex Hone, Abrahama 23, 84-100 Puck. 

•SGK 1/94 za 4 zl i komiks Thorgall 
„Strazniczka kluezy". Tomasz Czapla, Plaka 
4F/8, 42-500 Wojkowice, 

•Joy (nowy) PC Sabre (4x fire, autofire, 
dlugi kabel) - 55 zl + 5 zl za przesylki 
Norbert Krawczyk, Rembieszyce 9B, 28-366 
Malogoszcz. 

•Gry: Commandos BEL, Shadow Warrior, 
GTA, F-22 Air Dominance Fighter, Emergency, 
X-Files, Black Dahlia, Earth 2140. Rafal 
Kuzniar, tel. 0603 1844B7, email: 
adax@intertele.pl. 

•CDA 5/98, stan idealny, cena do 
uzgodnienia. Maciej Korzep, Wojska Polskiego 
31/7, 77-400 Zlotow, tel. 067 263-21-32, 
email: tasior_m@friko4,onet,pl. 

•Gry: Teenagent - 35 zl; Marco Polo - 20 zl, 
The Gene Machine - 40 zl; Ace Ventura - 60 
zl, The Adventures of Hyperman - 35 zl; 
Quest for Fame - 38 zl, Fleet Defender Gold - 
20 zl. Robert Krukowski, Noskowskiego 34, 
51-611 Wroclaw, tel. 071 3481338. Email: 
blobi@friko2.onet.pl. 

###Zamienie 

•Civilization 2 na Constructor. Jurek Kozera, 
Ks, Skorupki 82/4, 85-156 Bydgoszcz. 

•Man of War z instrukcjq - na jakqs fajnq grq 
(albo sprzedam za 39 zf)/Realms of Arkania - 
j/w. Interesuje mnie gfdwnie Warcraft 2, MK 
Trilogy lub Diablo, tukasz Woltmann, 
Powstancow Wlkp. 22/6, 70-110 Szczecin, 
tel. 091 9837929 

•Gry na dyskietkach: Duke Nuke'm 3B# 
Franko - na Nitro Raiders, Tel. 089 624-58- 
54. 

•Grq na PSX: Wing Commander IV, Tobal 2, 
na CD-Audio: Blumchen „Verliebt” lub 
sprzedam za 55 zl. Janusz Wala, 
Kraszewskiego 4A/1, 44-200 Rybnik. 

•10 CD z pism komputerowych na Street 
Fighter 2 lub FIFA98, NBA98, Quake, MK3, 
inne - ew. sprzedam za 60 zl. Rafal 
Modzelewski, al. Jana Pawla II 58/35, 37- 
450 Stalowa Wola. 

•Jack Orlando PL na Earth 2140 PL. Daniel 
Wileriski, Lesna 11/21, 07-320 Matkinia 
Gorna, tel. 0217 55-714, 

•Dark Reign i Gex na Starcrafta. Mariusz 
Skalmierski, tqczki Jagiellonskie 100, 38- 
472, L. Jagiellonskie. 

•The Timetables of Technology i Space 
Station Simulator (lub The Third Dimensions) 
na gr? Tomb Raider 1 lub 2, Katarzyna 
Kolpak, Sarnia 8, 15-536 Bialystok, Tel. 085 
7-434-599. 

•Atari XE + staeja dyskow 5,25", 18 
dyskietek, joy, 2 cartridge, literatura etc. na 
Amige 600 lub 1200. Piotr Szczepanik, Barty 
31, 14-320 Zalewo. 

•Civilization 2 PL CD, Theme Park CD na gry: 
Worms 2, Setllers 2, GTA, 
Theme Hospital, Beast 6 Bumpkins, Stone 
Axe. Michal Waloch, Pulawskiego 25, 66- 
100 Sulechow, tel. 068 385-22-21. 

###l\lawiqze kontakt 

•Klub Master werbuje nowych czlonkow. 
Oferujemy comiesiecznq gazetk? i nie tylko... 
tukasz Gardzielewski, Lesna 2, 86-170 
Nowe, 

•Z Markiem z UPT i nie tylko, mam 20... lat, 
lubiq seks wirtualny, pornogramy UFO- 
grafiezne w naturze, komputerowe love- 
story, mortal-karate i nie tylko... ale podaj 
swoje namiary. Beata ..Betty" Cepil, os. 
Sikorskiego 14/45, 28-100 Busko Zdroj. 
(red. ;-)). 

•Z fanami starych gier na PC, a szczegolnie 
Dune 2. Alex Hone, Abrahama 23, 83-100 
Puck. 

•Z osobami majqcym problemy z Tomb 
Raider 2, Z lubiqcymi programowac przy 
uzyciu komend DOSa. Bartfomiej Baron. 
Email: baron@friko5.onet.pl. 

•Z osobami (gldwnie dziewezyny) lubiqcymi 
gry FPP, symulatory oraz X-Files, UFO, filmy 
sf. Piotr Szczepanik, Barty 31, 14-320 
Zalewo. 

•Graf, mod - swap. 100% fast answer. 
Szukam Dungeon Master na PC. Marcin 
Mastowski, Dworcowa 10/5, 87-140 
Chelmia. 

•Szukam milych ludzi przez e-mail. Interesuje 
si? wszystkim co wiqze si? z komputerami. 
Michal Skweres, e-mail: 
skweres@friko6.onet.pl. 

###Forum 

FORUM 
•Zapraszam wszystkich na mojq strong 
poswiqconq Quake'owi 2. Mody, klany i wiele 
wiecej. Http://www.earthq.topnet,pl 

•Szukasz tapety na swoj pulpit, odwiedz 
strong http://friko5.onet.pl/ka/baron1/ 
Win95.htm 

1 Anonse do tego dzialu wysylamy tylko i 
wylqcznie na kartkach pocztowych (listy 
nie sq uwzgledniane!) z dopiskiem 
POMOCNA DtON. Nad anonsem piszemy 
DRUKOWANYMI literami nazw? dzialu. 
2. Oferty bqdq zamieszczane w kolejnosci 
nadeslanych zgfoszen. 
3. Wysylajqc anons do rubryk Kupiq/ 
Sprzedam/Zamienie oraz Nawiqzq Kontakt 
podaj swdj adres lub numer telefonu, ktory 
rostanie wydrukowany wraz z anonsem. 
Podaj tez cenq, za jakq oferujesz to, co 
chcesz sprzedac lub kupic. 
4. Nie bqdq zamieszczane ogloszenia 
zawierajqce oferty handlu hurtowego i 
sprzedazy/kupna/wymiany pirackiego softu 
lub tez sugerujqce takq mozliwosc. 
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skrotow, przeredagowywania anonsow i 
odrzucania ofert nie spelniajqcych 
warunkow powyzszego regulaminu. 
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogloszen i wynikle z nich skutki. 
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Jacek SmoliKiski Program, ktorym chcialbym 
si? tutaj zajqc dotyka 
bowiem niezwykle waznej, 
lecz wciqz traktowanej w 
Polsce jak tabu dziedziny 

zycia - sztuki milosci. 
I wprawdzie ow trudny i raczej 
„sliski" szlak pisania o tym 

zagadnieniu przetarta juz niedawna 

recenzja Encyklopedii Seksu firmy 
Cartall, jednak zapewne i tak na 
produkt, ktory jest przedmiotem 
tego tekstu oczekuje burza... Tym 

bardziej, ze, nie ukrywam, Wszystko 
o seksie - gdyz takq nazw? nosi 

recenzowany produkt - jest od 

poprzedniego znacznie... no, 
smielszy. Pod kazdym wzgl?dem! 

„Wszystko o seksie" jest w swej 
istocie kompendium wiedzy (choc nie 
tylko!) stworzonym i wydanym [w 
swej oryginalnej, angielskiej wersji) w 
roku 1995 przez Dorling Kindersley. 
Obecnie zas, w prawie trzy lata po 
premierze angielskiej, za sprawq 
polskiego partners DK - Optimus 
Pascal Multimedia, dzi?ki umiej?tnemu 
[co staje si? normq w przypadku tego 
„duetu") spolszczeniu, mamy okazj? 
zapoznac si? z poruszanymi tarn 
zagadnieniami. Czy te trzy lata nie 
oznaczajq jednak, ze publikacja stracila 
w jakikolwiek sposob na aktualnosci? 
Nie sqdz?. Zresztq - czymze jest kilka 
lat w porownaniu z zespolonq w jedno 
z dziejami cztowieka historic seksu? 
Pi?tno czasu odbito si? wprawdzie na 

oprawie programu - standardowe 
dorlingowskie B40 x 480 oraz 
..ogromna" paleta 256-ciu kolorow [co 
ciekawe: wartosci te wraz z uplywem 
tygodni irytujq coraz bardziej...) i 
wyraznie zauwazalna, a fatalna wr?cz 

jakosc tpowi?kszonych) filmow. Jednak 
w tym akurat przypadku to nie 

„scenografia" jest najwazniejsza! 
Wszelkie niedociqgni?cia oprawy 
rekompensowane sq zresztq i w 
calosci przez naprawd? wygodny, 
wr?cz naturalny (tradycyjnie dla 
wyrobow DK) interfejs i zawartosc 
samego programu. 

Zostawmy juz jednak tak niewiele 
przeciez znaczqce - kiedy wezmiemy 
pod uwag? bogatq i odwaznq tresc 
poradnika - rozwazania na tematy 
ogolne i zajmijmy si? jego wn?trzem. 

zdrowego cztowieka! To jednak tylko 
potwierdza tez? o wyjqtkowym 

znaczeniu seksu w zyciu dojrzalych, 
takfizycznie, jaki emocjonalnie ludzi. 

Ano wtasnie - dojrzalych, a wi?c 
generalnie doroslych. To bowiem 
wtasnie do nich, co wi?cej: gtownie do 
tych wszystkich, ktorzy juz przezyli 
„swdj pierwszy raz" [choc fakt dw 
wcale nie dowodzi dojrzatosci) 
skierowany jest ten tytut. Kogo innego 
bowiem, jesli nie wtasnie aktywnych 
seksualnie, mogq naprawd? 
interesowac odpowiedzi na pytania 
„czym prowokowac partners, ktory 
stracit zainteresowanie seksem?" lub 
„jak przedtuzyc rozkosz?"?! Jednym z 
dzialow programu jest wprawdzie ABC 
seksu Canatomia, dojrzewanie plciowe, 
antykoncepcja...), jednak jest to 
jedynie cz?sc duzej „seksopedii" [ten 
skqdinqd interesujqcy neologizm jest 
zrozumiaty juz na pierwszy rzut oka - 
to naturalnie encyklopedia, przewodnik 
po zagadnieniach seksu sensu stricte - 
pozycje podstawowe, zaawansowane, 
egzotyczne (sic!), rozmaite techniki 
seksualne; ale i nie brak tu wszelkich 
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yr^u punniTzy v/.uw 
I noxvego, Teruty/ni | 

u ttflt; n 
zawk|zuje si? mi?dzy d 
trzech wspolnic sp?dz< 
partnerorn zbliiyi si? < 

Tantryzm praktykuie si? wlndiach, 
Bhutanic, Netialui Tybecie. Jest in 

system wieraeA, kidre konoenirujq si? 
w wi?kszym stopniu na ewiczeniaeh fizy- 

eznych aniteli na doktrynie religijnej. 
Jednnsika posmkuje do^wiadcze6 ducbo* 
wych poprzez realizacj? skrytych pragnkh. 
Zgodnie z fUnzofii? tonlryzmu date siano- 

wi minialur? wszech^wiaia. Z alee a si? 
uprowianie seksu jako form? ^wiczeri jogi- 
eznych. Dyscyplina uuzymywania sianu 
rozbudzenia bez oai^gania ostateeznego 
spehlienia pozwala fednostce zrealizowati 

islot? czystego seksu. W ten spos6b 
ezlowiek osi^ga sLan uniesicnia mistyezne* 
go, w ktorym on lub ona stanowic moie 

jedno^ z ciym wszech^wialem. 

sprAhrmuli czegofi 
jimzywimy „naukq 
pktnia, jtikie 
togramu wymaga 
tkich i pomaga 
jadattic. 

J P ROOK AMY FIZYCZNE PROGRAMY UMYSLOWP PROGRAMY ZMYSLOWE I 

WIDEOTEKA TWO.IA KAfiTOTEKA HJ*»OC WYE OF. losowy 

Otoz pierwszq i jak 
mniemam najwazniejszq 

informaejq jest to, ze 
„redaktorem technicznym” 
publikaeji jest polski 
seksuolog z imponujqcq, bo 
ponad dwudziestoletniq 
praktykq, pani Anna Huber. 
To zas dodatkowo upewnia 
co do niezb?dnej 
programowi, jakby nie byto 
w pewnym sensie po prostu 
edukacyjnemu, a miejscami 
wr?cz instruktazowemu, 
ogromnej dawki rzetelnosci. 
Niezb?dnej zas tym bardziej, 
ze cz?sto niepowodzenia w 
tej dziedzinie odbijajqsi?, ba! 
- wr?cz rujnujq zycie - 
teoretyeznie zupetnie 

powiqzanych z nim, scislej czy luzniej, 
zagadnien - aspektow 
psychologicznych, zdrowia Cprzeglqd 
chorob wenetrycznych; zagrozenie 
AIDS), teorii naukowych i tym 
podobnych). Wspomniec choc w dwu 
slowach nalezatoby rowniez o funkcji 
indeksu i Zagadnien pokrewnych, dzi?ki 
ktorym btyskawieznie docieramy do 
interesujqcych nas informaeji. A juz 
nawiasem mowiqc - co osobiscie jest 
dla mnie istotne - mimo catej 
rzetelnosci i powagi, w niektorych 
hastach, zwykle wowczas, gdy 
dementowane sq stereotypowe, 
zakorzenione w swiadomosci ludzi, lecz 
zupetnie nieprawdziwe przekonania, 
dajq si? wyraznie wyczuc iskierki... 
poczucia humoru! Czyzby autorzy 

mm mu 
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k^Wszystko o seksie. 

WlEDZA Q SEKSUALNOSCI 
Mfzczyini na ogdi 
prjsywiqzujq duzq 
mage do myglqdu 
fizycsnego. 

A BY ZROZUMIHC hidzkic motywacje sefciuaJ- 
. iraeba zduwa^ ho hie it kobfety 

i tn^tezyinj xupdnie inaczcp odbiLTtfin seks. 
Niki nie wie JoktadnitTj diflezego tak ai<? 
ilzkic - bud&niu nud rozwojem seksualnym 
sq nitxwyklr skomplikowane, a teorie na 
tematr62nic w reakcjach seksualnych 
w znuc^nej mkrac nie ztiKialy uJowfr- 
dniottc, Nie ulega w^ipliwoki wplyw 
pop^du pJemwqjo rm nsassc saehowanie. 
Iteud twierd*3 wiycitj to WjHtysLkn* 
cu robimy, mn p<xWo2c bcksmthie. 

GJ 
* 
n 

£EKSPRESJA SHK5UALNA1) f SEKS W'Y SZUKANY '1 

rqzw6j seksualno^ seksualno£<! 
SEKSUALNY MEZCZYZNY KOBIETV 

... - d A d ^ k JAWAKTOtC ZAGADNtENIA POKREWNE WIDEOTEKA TWOJA KARTOTEKA (NQEKS OPCJE POMOC A'Y6<iR LQSOWY Vt%1X 

pami?tali o slusznym (moim zdaniem) 
mniemaniu gfoszqcym, rz powaga jest 
tarcz? gfupcow?... 

Jednak nie w samej cz?sci 

encyklopedycznej mozemy zobaczyd 
najbardziej wartosciow? funkcj? 
programu. Zgodnie bowiem ze swoj? 
nazw?, ..poradnik" ten [noblesse 
oblige] zawiera dzial nazwany 
Interaktywny Doradca, ktory jest 
niczym innym jak... naszym prywatnym 
[choc komputerowym) seksuologiem! 
Diagnozuje on naszq seksualnosc za 
pomocq szesciu zroznicowanych ankiet 
[tqcznie 80 pytan] i okresla stopien 
naszej, przyktadowo, wiedzy ogolnej o 
seksie, motywacji seksualnej, 
zmystowosci... 
Nast?pnie 
przedstawia 
wyniki na 

wykresie Cprofil 
seksualny] 
i - co 

najwazniejsze - 
na podstawie 
uzyskanych 
informacji 
dobiera 
indywidualny 

kurs, ktorego 
zaliczenie 
[oczywiscie 
prawdziwe: 
takie dla 
samego siebie] 
umozliwi 

wy^bycie si? 
przykrych nawykow, 

nieuswiadamianych do konca l?kow i 
zahamowanie, a cz?sto wr?cz zmian? 
naszej osobowosci jako istoty 

seksualnej. W jakim celu? Odpowiedz: 
a czy istniej? fudzie, ktorzy nie 

chcieliby 
wyglqdac 
atrakcyjnie 
iczerpac 
radosci z 
dawania 

i otrzymywania 
przyjemnosci; 
odnosic 

satysfakcj? 
z poczucia 

bliskosci drugiej 
osoby 

izwiqzanego 
z tym 
bezpieczenstwa? 
Oczywiscie 
opcja ta 
postuzyc nam 

mog? porownywac 
swe ankietowe 

..profile"]. wi?c nie 
ma obaw, ze ktos 
niepowolany 
wsciubi swoj nos 
w nasze 

najintymniejsze 
sprawy. W takim 
kraju jak Polska 

chodzenie do 
psychologa [przez 

wielu 
utozsamianych z 
psychiatry] czy 
seksuologa jest 
powodem do 
wstydu i tematem 
tabu. Zapewne 
wielu z was 
ucieszy wi?c fakt. 
ze tym razem 
dyskretny 

L'J Wszystko o seksie. 

HlSTORIA KAMASUTRY 

IV AMASLmtA (Ksxgii mitvdci) n> prawdopodobmc naj- 
IX slamy tiindtukJ ickut tjaltlujqi.y (i seuioc kochama, 
itpjAuny i*r 1IX) r. ilc pr/cz Icficndamcgo n^droi, WuLiju- 
i&n?. Zswicra nWl>bit) sv'iiictmtyk^ xudiownh icteuihtycTi, 
wynitnisflc na przykiad mcry kaicfiftrk- imfcj&d, sicdcm 
fitrm iUSpolcnii (skftiMilw), ircy cakivniniu ikkwicy 
i dzicu-ifd pimiic£tinia cklonkkm w pivliwic. 
KumuioiUa dyitie pracdc w«ysikiin /, Opis6w nadcr wyrrtyA}- 
nydi pitKyi'ji u!c jou czynd aucznic wivtd nil 
iy)ku jHiiavInikkui ^(kMJwJnyni. Dki WaUtajimy i fejjo izy' 
Ld»ik6A Jj»2ctile do knmy (rcMckosjzy i mik)4ci} hyto itic^ 
nojECtA'alnii- zwi^wmc rt duchnwym ludxkicgo 
Icwu. Hijiduiti uwditali ndc> m rd^ikiq powimo^r Kttmu- 
autra udzSdub piuiuilio rad odrtoinJc iodii>- 
wnniii i unwc^mokl iik/.h^-diiycb mkulym dsninni3 takich 
jak szycie, laniec i gry towarzyakie. 

Profil seksualny Naty 

ZETZGL^DUNAbnk wiedzy 
seksualnej Nata nie wie. jak wyrazid 

swe potrzeby antyczne i zastosowaii je 
w prokiyce. jcdnakic pmgnienie pelnego ^ 
mik>id wrksualnc^o pazyda powinno _ c\; 
pam6c jej w wyobraieniu sd)ie wklu £±J? 
rtinorodnych sytuac ji sefcaudnych oraz & 
w (YicttiJj'WBiuu, do jskk-gi,> 
BM^byntte dni jej poizuric sipchilenia, 
fid^y tylki I &vIbly 

a 
PR7YPADKI 
AMOTMYCH WYSOKI iREDNI HI SKI 

>h*l,/v 

Is i B H 
ZAAARTQ^ ZACATrfVifHIA K>KEev,’rtf WIOEOTEKA TWOJA KARTOTEKA 

o i ^ ^ d 
POMOC wya6r losowy 

moze [i zapewne niejednokrotnie 
postuzy] rowniez po prostu do 
doskonalenia i uatrakcyjniania zycia 
seksualnego. Dodajmy, ze kazda ze 
stworzonych tam ankiet zabezpieczana 
jest ustalanym przez uzytkownika 
hasfem [choc partnerzy - gdy chcq - 

i fachowy seksuolog 
sam przyszedl do 
waszych domow! 

Dokladnie temuz 
samemu celowi 
przysluzyc si? 
moze rowniez 
„przegryzienie si?” 
przez integrate 
przyklady 
problemdw, 
z jakimi zetkn?la 
si? pani Huber w 
czasie swej 
wieloletniej 

praktyki. Dlaczego 
o tym pisz?? Ano dlatego. ze 

rowniez i w tym miejscu potwierdza 

si?, ze problemy zwiqzane z seksem 

dotycz? wszystkich ludzi. Widoczne 

to jest wyraznie w jednym z 

kryteriow - wiek osob, ktorzy s? 

bohaterami rozwazan poszczegolnych 
przypadkow waha si? od 18 do 50 
lat... 

I wreszcie, na koniec, sprobujemy 
odpowiedziec na nasuwajqce si? w 
naturalny sposob, a zwiqzane z 
tytulem programu, pytanie. Czy 
publikacja ta, aczkolwiek interesujqca 
i najzwyczajniej w swiecie uzyteczna, 
rzeczywiscie mowi ..wszystko 
o seksie”? Czy te 120 minut 
zawartego w nim dzwi?ku, 41 filmow 
wideo [nalezy przy tym dobitnie 
zaznaczyc, ze odwazny sposob, w jaki 
ukazano osoby i pary to z cal? 
pewnosciqerotyka, nie pornografial), 
62 animacje [wykorzystane w 
sytuacjach, gdy zdj?cia moglyby 
stanowic pewne niebezpieczenstwo 
wstrz?sni?cia widzem, chociazby w 
przypadku wyjasniania ..dzialania" 
erekcji], 655 hasel w indeksie, moze 

pretendowac do 
miana catosci 
wiedzy o tej 
starej 

i obszernej jak 
samo zycie 

dziedzinie?! Nie 
s?dz?. Wi?cej 
nawet: jestem 
pewien, ze nie! 
Nikt przeciez nie 
jest w stanie jej 
objqc i 

usystematyzowac. 
„Dziecko" 
Dorling 
Kondersley 
jednak (poj?cie 
..dziecko" 
nabiera w tym 
wypadku nieco 
gl?bszego 

znaczenia. J smialo moze bye 
traktowane jako udana proba 
upowszechnienia wiedzy na temat 
najistotniejszyeh aspektow sztuki 
kochania. 

Innymi slowy: ow multimedialny 
poradnik - owo „Wszystko o seksie” 
jest rzeczywiscie tworem bardzo 

wartosciowym i generalnie - naprawd? 
wartym poznania. Tym bardziej, ze 

podj?ty przezen temat - w odrdznieniu 
od chociazby recenzowanej przeze 
mnie ostatnimi czasy Wyprawy do 

wn?trza Ziemi Ctych samych autorow] 
- bez cienia wqtpliwosci dotyezy 

bezposrednio nas wszystkich! ■ 

p prawdopo- 
> najbanlziej 
fj. Spisal go 
Id hinduskiej 
Kamasu ua 

i wymyfiln>vh 
ddlt-m infer- 
dowych y%v<4- 
zyka i pixaciq. 

1 ~xm ¥ 
Producent: 

UdfJilifl KiiideilBy/ Optinvr 
PbmI MdlEfnidni 

Wymagania: 

8MB RAM, SVGA , kata mu 

Dystrybutor: 
Opljnius 5A 
leifttaj iStJN 

Internet: inrtp://vr^.ciprr>.fir 
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Jedli pozostawimy owq opcjp w formie 
niezmisn'ronej. po uruchomientu 
prograrnu pdpisy dzidziusm (dziwne. it 
nfe ma an konk>#iegoimients. fiji. 
Andrew) ogiqda6 betiaemy na 
niswjelktej grefestrze n i ekranu, i 

starowa n in! czyl I z' )is tA dost? pnych 
smmacjt 1 boku ekranu oraz mnymi 
..buttonami11 sfuzqcymi do zai'zarizania 

Producent: 
AtomlcMnijia 

Dystrybutor: Wymagania; 
wm 
RAM, CP, M mt 

fektowny Qdtwarzacz 

Pnoarsiiidw flOtwariajacyeh ptytki audio 

jcsi nirifistwD- Pczawaznie tegg typu 

fimhcja jest jednt'Z wielu dosKpnych, a w 

rzarka muzyczna moze 

tvpew plikod pietowycli (mp3, s3m, 

am ilp.). Jesiam piwna, izwipkszoic 

iizytknwiiiiw nieco jip zaskoczy" na 

Wiese, ia {stniajB odtwirzacz ptyt 

kompaktowvclj. klonmi poswiecono 

jeflns plylk{C|). 

Agnieszka Siejka 

coz to za monstrum?11 - 
zapewne spytacie, i w 
ogole po co komu taki 
kombajn, ktory stuzy 
)ltylkoM do odezytywania 
plytek audio? Uzycie 

cudzyslowu przy wyrazie t,tylko” w w/w 
zdaniu bylo jak najbardziej celowym 
posunipciem. Program Dancing Baby CD 
Player nie tylko czyta muzyezne dane, 
lecz rowniez usiluje grafieznie 
przedstawic sluchaczowi zawartosc 
jakichkolwiek plytek jakiegokolwiek 
zespotu (wykonawey/ezyni) i 
wydobywajpee sip z komputerowych 
glosniczkow dzwipki. Jakis czas temu 
zaprezentowano mi w zaufanym gronie 
bardzo przyjemny screensaver, ktorego 
caly urok polegat na wyswietlaniu 
podezas sesji ..wypoczynkowej" 
monitora tanczqcego bobasa w 
pieluszce. Postac malucha 
wymodelowano jako obiekt 3D, 
natomiast jego ruchy poddano plynnej 
animaeji. Jakiez bylo moje (mile) 
zaskoczenie, gdy ujrzalam plytkp z takim 
samym bobasem na okladce oraz 
tytulem „ Dancing Baby CD Player 
ktorego przeczytaniu wszystko sip 
wyjasnilo. 

Tanczqcy bobas zmienil profesjp i 
zamiast bawic sip w wygaszacza 
przyjqt na siebie rolp odgrywacza 
audio, jednoczesnie zabawiajqc 
sluchajqcego swymi plqsami na ekranie 
w takt odtwarzanej muzyki. Trudno" 
sobie wyobrazic, iz bpdzie on w stanie 
umiejptnie dostosowac sip do tego, co 
wydobywa sip z glosnikow, tym bardziej, 
ze krok taneezny pozostaje wei^z ten 
sam tbez wzglpdu na rodzaj odgrywanej 
melodii]. Dostppne opeje pozwolq nam 
jednaktrochp ..ukompatybilnic" te dwa 
elementy - i przyznam, iz udaje sip ow 

manewr wykonac w wipkszosci 
przypadkow. W rzeczywistosci do 
wyboru mamy kilkadziesiqt rodzajow 
tanca, figur tanecznych bqdz tez nie 
zwiqzanych z tq formp artystyeznego 
wyrazu filmikow, w ktorych glownq 
rolp odgrywa nasz wyrenderowany 
milusinski. Animacje malca pozbawione 
sq wszelkiego typu niemitych 
„zaciachbw", ..zgrzytow" czy 
przeskokdw, dzipki czemu podziwianie 
na ekranie jego plpsdw pozostaje 
niezym nie zaklocone (chyba ze 
porysowanq plytkq audio]. 

Rodzaje tanecznych krokow, a 
wlasciwie ich stateezne obrazy, 
widzimy z boku ekranu, ktorego 
centralna czpsc zajpta jest przez 
wizerunek bobasa. Wybierajqc jeden z 

dostppnych trybow tanecznych, 
musimy jeszcze zadecydowac o trybie 
wyswietlania, czyli sposobie, w jaki 
bpdziemy mogli podziwiac caly obraz. 

opejp w formie 

apfikacjq. jesliTtaVomiast lelikniemy na 
widocznp, swieeqeq dyskotekowp kulp 
tdominowaly one w latach 70-tych w 
najbardziej ekskluzywnych lokalach 
tego typu], otrzymamy pelnoekranowy 
widok na maleristwo, obok ktorego 
obracac sip bpdzie wspomniana, nieco 
zapomniana juz przez ..dancingowcdw’1 
kula. W opcjach dodatkowo mozemy 

wydobywac sip jeszcze radosna 
przyspiewka typu ..Goraluuuu, czy ci nie 
zaaal...", aby dopetnic niegrzeezny 
wizerunek ..bohatera", ktory oglpdany 
po raz pierwszy jest dose zabawny [po 
raz drugi czy trzeci tez, ale w koncu 
musi sip znudzic). 

nieco 
..namieszad", by 
w wyniku swych 
dzialan, przy 
pelnoekranowym 
trybie 
wyswietlania 
mozna bylo ujrzec 
jednoczesnie 
trzech blizniaczo 
podobnych, 
podrygujqcych 
malcow 
(oczywiscie z 
towarzyszeniem 
swiecqcej kulih 

Koncowy efekt jest naprawdp zabawny; 
tym bardziej, ze do wyboru mamy dose 
sporq liezbp filmow. Dziwne natomiast 

Duzym mankamentem, przynajmniej w 
moim odczuciu, jest wrpez wymuszenie 
na uzytkowniku wprowadzenie plytki 
audio do czytnika, w przypadku gdy 
chcemy ujrzec pelnq, wybranq przez 
nas animaejp bobasa. Jesli nie spelnimy 
wymagania, podezas weiskania „play" 
gosc w pieluszkach przesunie sip 
jedynie o jednq, marnp klatkp, a my 
7amiast,efektownego tanca ujrzymy 
komunikatrizfiB 
akurat pi 
kompaktu/mozemy Qp|wpd 
bez uruchamiania prtfjframu. 
korzysta^a Zsystcinumjyy 

odtiwareecza wszelkiej^fnadci 
Ale co Iiti nie to samo, 

wi$c lepisf jlodziwiad mozfiwodci ndg 
mafejpostaci i pozsomu apiikacjfz 
towarzyszeniem naszyeh ultibionych 
muzycznych d^wipkdw. 

nfe 

jest to, ze nie wszystkie dostppne 
animacje od razu po instalacji prograrnu 
sq widoczne na pasku wyboru - musimy 
je niestety ..rpeznie” zainstalowac, tak 
by program je 1(zobaczyl". W kazdym 
razie wybor jest naprawdp dp!& 
pokazny, wzbogacony o mozliwi 
sciqgnipcia najnowszych animekTe 
strony tworedw prograrnu, 
poprzestajq na taneeznej edukadJi^nisTca 
i starajp sip wpajac w niego najf&vysze 
trendy, Z drugiej strony widac, 
niektorzy projektanci wyznajq zasadp, ze s 
nie tylko tancem czlowiek zyje, o czym 
mozemy sip przekonac podzlwiajqc filmy 
zupelnie odbiegajpce od muzyeznego 
tematu. Przykladem jest tutaj chociazby 
nasz milusinski z butelkq wody ognistej 
w dloni, z papierosem w nie 
rozwiniptych jeszcze ustkach (na 100% 
bezzpbnych] i zataezajpey sip jak 
profesjonalny tropiciel wpzy. Na moj 
gust powinnazjego gardzieli 

rekp m mamy 

Program wywolal we mnie raezej 
pozytywne odczucia, tym bardziej, iz 
posiadanie tego typu odtwarzacza 
plytek muzycznych jest dose kuszqcq 
perspektywp. Pod warunkiem 
oczywiscie, iz w trakeie sluchania 
muzyki nie wykorzystujemy komputera 
do innych zadod (no. wpisuj^Q elupki 
tiezb^o Mai, a CD-BpM.M 
diwipkowa-oi-az glosniczki maj, 
moce pr^e'robewe, W taklm przypadku- 
me widad powoddw aby i monitor 
pozbstpwal b^iCzynny^iBch 
rozpoc?nte>prez€nt^Gjp ^esolego 
bobasa w-rdwnie wesofyeh plpsach. 
ktdre po naszej niewielMej ingefSiftcji 

.. - calkiem. nieil&-dostosowuj p^-cio— 
rytmu odtwarzanych dzwipkow. 

Internet: http^/vww.dnnc<riQtet>y. com 
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glish Translator Inteligentny System Tlumaczacy 
Extra Terrestrial, czyli Pozaziemskt 

(ludBiha jakiegu^ nowego programu 
KfyUmgo, przeczytaC jego nazwg i 
gedtjjtalL wpasiiwpanike?! Mnie sip 
zdapzyto. Jeden raz. W przypadku 
Mnlemmanego produktu... Na 
wj'Llok English Translator (Inteligenlnego 
SysimTIumaczpiio) oblal mnie zinljji 
pot, a jin glEcach zaczply nerwowo 
piveciiaifzacsipiiiraivki.DIaczfigo? 3 

JACEK SMOLINSKr 

no, wsp omnia waif w 
mgmeniU'OkB dp^jadcZBflia 
z kcmputerowvUi 'C g { 

„tlLifnaczami", ktdro zwyMe 
wbrew szumn ynT 
zapewnienrom swych J 
twdrcdw okazyiyvalyii^ po 

prostu zbyt mato ..bystreVjuz.yvfcedy r. 

zaczgtem si? zastanawiad. co t$;bjdz&' 
li mozna nowego na ten temat napis&d, 

Lecz - jak si? okazalo - niesfusznle^pi&ad 
bowiem o produkcie Teohfandu mozna 
sporo. Czy jednak zawsze dobrza? Wo c6t 
niewqtpliwie interesuincy problems v1 
jednak odpowiedzi na powyzsze pyt&nie 
nie s? domen? wst?pu - prtibij Icfi f 
udzielenia zajmiemy si?LdppiB^^r 
rozwim?ciu. 

Najpierw jednak szczypta historii. Englift3 
Translator bowiem jest efektem Cczy 
finalnym?) blisko dwuletniej pracy zespofu 
j?zykoznawcow - ludzi, ktdrzy sifoHffilMqto 
jednemu z najbardziej wymagaj; 
wyzwan: ..zracjonalizowanie* [?}] 
celem bylo stworzenie progF 
umozliwitby zrozumienie dgm _ 
iPnarzecza” nawet tym, ktdrzy nig ay 
wczesniej si? z nim nie spotkali. To 
ostatnie wprawdzie nie dotyczy chyba 

nikogo - ten akurat system zawiera 
algorytmy tlumaczenia z i na 
popularniejszy j?zyk dzisiejszych czasdw - 
angielski, afe... Oczywiscie tyr i cjcSSfE) 
ntezb?dnym do tlumaczeri - 
pewit ie z racji tego, ze twdrq ET^majq 
wrodzone" obywatelstwo polstTS^rrasza 
mowa ojczysta11. Jednym siowem: pod 
haslem inteiigdripflp.systeTTV^Iwnjaczqcy 
kryje si? Mpraw]Mzlowiak, fpmy i M 
potrafiqcy konwertowac jeden w drugi 
obydwa te j?zyki". Hm, czy na pewno? 
Ano wfasnie: niewiele dobrej woli 
potezeba, by z pelnym iaengazowaiuanv 

j gramk 
>* I to mx 

mde spjerad si? o zasatiiioSb, czy wrgez 
sens dzialama j^ykoznawcriw- 
progrerrtistdw w chwili, gdy komputery sg 
jedynie ..bezdusznymi* (czy raczaj; 
.hezintuicyjnyml^ mBehinamL To przeriez 
wla^ie jntuicja, obok doskonelej 
znejpmplci obydwa }?zykdw, jest tym, co 
cechowsd winno warsztat osoby 
mieniqcej si? tlumadzem. A piestety 
rnnogaSd homonimdw w j?zyku tak 
angielskimt Jak t polskim1 draz istniejqce w 
kazdym Jpsyku zwroty vuteftiwe tyiko dla 

Jriega samego - idtamy (nie wspomfnafoE 
ijuio tym, ze j?zykt te riaJezq do rdznyob 
j odzin"!, sprawiajq, ze jok no rozie (do 
czasu stworeebia komputerdw 
Jnteligentnyeh" i co wi?eej - 
..emocjonalnyDh") opraccwanie 
atgbrytmdw, ktdre umoiliwiflfyby wierne, 
to jest takie, ktdre w petm wyrazatoby 
zamyel autora, tfumaczeme, pozostaje w 
sferze marzert. 

INTEL 

Jaki jest zatem efekt staran tego 
niewqtpliwie ambitnego sztabu autorow 
ETIST, jezeli i tak nie sposdb stworzyc 
czegos, co rzeczywiscie dokladnie 
ttumaczy? Ano, program, ktdry zblizajqc 
si? wyraznie do powyzszego celu, wytycza 
drozki dla kolejnych dziel tego typu. No i 
pi?knie. Co jednak moze on zaoferowac juz 
teraz, tym wszystkim, ktorzy pragn?liby 

■zrozumiec tekst w j?zyku dlari obcym?! 
Przede wszystkim umozliwi im (przy 

lawi and U a idti, Thl £0 taw* li lit ■ nfl* d. not i o Id 
1. ORANT OF LrCEW&E. TMi EULA fl/irni you eh* foHcwi|ftp itghrt : H ei*nt* to ydu (t»* (o u» coptit 
(h* Sdftwsr* only psrt ohf!* ElKtront* Arti icitaw* bjuti* diet itrch Bofamt* mu tnctudod. *nd only Jrt 

eon^ijrtc lion wrth wmliiJJy Betnud copfi i of Micros oft opttretrng tyium producl:i |* ,9, WindflwtC 05; WifitHOM* 
2- R ESTR tcTiOWB. muH meirtuln oil ccpyrlflUt node#* 00 adl copltt of di e Sotawt^Vou mey not dJeMtiut* 

fepi*t of th* Bo taw* to thlf d pi^> •- -You m ny not rove n* or^fwir, dieomplt*. or dliest emht* the Soitaue, 
except only to the extent diet ■uch«ctivrtyl,i *xpr*ielypermjttad by epphcedte leiw notwrtfutendinfl Hilt HxttfWJcin J 
“You fniiy natreni iette. dt lend ci# Botaer*. ^You may p*rm*nintty (renifit aU oTyour rlflhte under thle EUIA only 
in eeniiJinHofi wMi e permenorrt trenefor of your copy of th* Elwuonle Arti eoftwai# ^mmo In wWoh Eh* Botaw* w*t 
included. 

3. TERMINATION. Ypu^ dgfrte under due EULA rerminjn# upon th* term#niefon of yoorMcroton op*rauna *ye!*mi 
EULA or wttfcout piejudic* to eny pdienliitit*, Micro loft mey temilnei* ihie EULA if you felt to comp^wHJi di# lermt 
end condition! of Uni* EULA En 1 uch *vtnt, you oiuit detlroy *u cople 1 of the Sotatre 
4. CQ PYRI SHT, AiUMe end £ oonrlahti In *nd to th* Botaw* end env pool*! eh*red f art wned bv MIcroioB or ftt ^ 

t . Pfz,Tnt) PoiMtrlanl* . To Eut* prcyzmtjt tobl* non* pgjji,co piew*; Micro loft prayzneje do cieble ptuMO 
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odrobinie dobrej woli... i szczypcie 
wyobrazni) pojqd istot? ttumaczonego 
tekstu. Oczywiscie tekst ten stac b?dzie 
na byijzo krzywych nozkach, od bl?dow 
sbsti i sty :zn^ctj,4ial_'5a weti 

^czjyqh,(rnaf& by)| g?stoh a et nal 
ii eDBci^s|? ir e * 

mniej lub barJziepE^ zaw9;a J L 
zrozumialy. Aby dodatkowo ..urozumnic 
tlumapMle. uzytkq^mk EoriejQtuj^cy si? 
co nisrcSw niuans(ffl?zyka fdgjalskif 
moze zrezygnowac z domyilnego 
„kontekstowego automatycznego11 na 
tekofitekstowy r^zny". odzie program 
b^ioj pytad 0 form?; mk? ma. 
w ttecej sytuacji !?zykowei- (Przy 
tfumaczeniti automatycznym ET ogranicza 

^£l? - w wypadku zaistnienia w^pTiwoSci: 
czyli w wl?kszo£ci przypsdkbw - do 
pod an 1 a w naVAasie przykladowo druoiego 
nsjpowszechniejszegc znaczeois 
h omonl mu. J Min urn m te go osta t mego 
trybu jest - niastety - konieczno^ 
po£wi?cenia duze| ilo^ci czoso na 
przettumaczenie dlugiego tekstu. Jednak 
w tym przypadku autorzy przybyli na 
ratunek nieszcz?snemu, zsgubionemu 
kJmntowL Kierowani ch?ciq pomocy. 
umieScili na plyci s z Translate re m 
najwi?kszy (bodejze) obecuie slownik 
pofsko-sngielski i angielsko-poFskj. 
Zawarte w nlch ilo^ci odpowiednio 
80,000 1130,000 wyrezdw Ina 
pudstBwie ktbi^ych rozpoznawatne sq inne 
zwroty i zlozenia) prawdzMe iififWf ° 

J<azdemu ktj (rjiai ^y^zqosf ^ M T L u 
^oSputerowymi slowmkami. Nie powinno 

bye rowniez problemow z wyrazami typu 
„does" - program stwierdzajqc, iz jest to 
forma trzeciej osoby liezby pojedynezej, 
odesle niedo^wiadezonego uzytkownika do 
stownikowego czasownika „do". Ale jednak 
mam pewn? uwag?, co do jakosci tego 
podprogramu - brakuje mi w nim 
przykladow zastosowan homonimicznychB 
zwrotow... 

zwrotach, jakie powinny zostac 
przettumaezone wlasciwie (bgdz 
pozostawione w spolszczonej formie). 0t, 
chociazby w przypadku ..download11, ktdre 
zast?powane jest potworkiem j?zykowym 

How|Cjdoln^.. A jesli jestesmy juz 
tlumaczeri, delikatnie 

ych, nie sposob nie 
ocie, ktory odbif si? 

glosnym echem w redakcji: „Ale to jest 
wi?S^ ewolwaymega t0lu mz 
rewdlicyjny |bd5li Ale Jlf|ohat;erdw 
orzecha jaksiebse, ja jestem narzqd 
ssawczy dla gry w ten sposob." - cytat z 

low ftmmjipfiwnsi gry. Gwoli 
prawdzie je^iak, tfZSba przyznad, zb 
wybraJidmyjdfeotdry po prostu nie 
nadaje^fdo tlumaczenia w kompbterowy 
sposdb: przacteif alegone i metafory nie 

, mogq byd przekladape doslownte. Irina 
rzecz, ze w tym przypadku jekby zabrafclo 
owej wychwalanfij kontekstowo^cT1 
systamu, Int jako zupelnq ciekawostk? 
nrzytocz? fakt, it program w swej 

[ISierwotnej vversjt tlumsczy angiels^e 
„an(T (w formie znaku .Sn) na. A". 
Cdz. To jednak mozna poprawid. 

Ale wrddmfcdo. tlumaczeri, 
automatyi^riych. jak 1 tych 
English.Tiinstatar sam w sobre rdwniez 
zawiaca podetmy w dziafaniu do 
interweneji ludzkiej r?ki (i rozumu] filtr: w 
sytuacji bowiem, gdy tekst, ktory 
zamierzamy ..przekonwertowac" cechuje 
si? slownictwem specjalistycznym 
(profile: ekonomiezny, prawniezy, 
medyezny i tym podobne), wystarezy 
zaznaezye okreslony profit tekstu. Dzi?ki 
temu slowo na przyklad ..driver11 moze 
zostac przettumaezone b?dz jako 
..kierowca" (bez specjalistycznego 
profilu], bqdz tez jako ..sterownik" 
(ukierunkowanie informatyeznej! 
Oczywiscie nie sposdb i w tym przypadku 
powierzyc ostateeznego ..szlifu” tekstu 
samemu komputerowi: jako bowiem, ze 
dost?pna jest obecnie wersja (dopiero!) 
1.1 - program popelnia bl?dy rdwniez i w 

POtSKO-ZI/^ffi1 

y^mi^ffp zatem w fcilku I 
zdamech podsumowed program i 
zlozony i ambitny, b zai'azem tak 
rozbfejBjqco nieporadny jak Eng! 1 sh 
Translator? Wo cdz, Sprdbujmy. A zatem 
nasz Inteligentny System TfumacEqcy jest 
2 cafq pewnosciq krokiem we wfasciwym 

skierfiftkli ^0*iri6dze ewolucji 
komputerowych tlumaczy. Co wi?cej, 
smiem twierdzic, ze niewiele juz mozna 
..wycisngc" z obecnego ..niemyslpcego" 
sprz?tu. Zapewne dlatego tez wfasciw? 
sciezk? (wybran? zresztq przez twdreow) 
jest tlumaczenie kontekstowe, czyli 
okredlajgce znaezenie wyrazu za pomoc? 
jego pozycji w zdaniu i znaezenia wyrazdw 
sqsiednich. I teraz WV^da czekac na 

ny (Kyfriolejne numerki przy 
:tdce* byd moze, b?d? coraz 

irzM^vpEyw kontekstu na 
dane siowo [pf’zPfadowo poprzez 
..nauezen ktofiputera coraz to dtuzszyeh 
fraz), uspra ^niad.elgorytmy doboru 
okresled, sMOwad skladni? zdan... Jednak 
juz w tej chwili - mimo wszystkich 
mankamentow i ..smiesznostek11 - polecam 
tego „pozaziemskiego" wszystkim, ktdrym 
przydatne okazac si? moze blyskawiczne 
przetfumaezenie tekstu z angielskiego na 
polski i na odwrdt - on jest tu najlepszy... 
Chociazby z tego powodu, ze - jak na razie 
[zapewne] - nie zagraza mu konkureneja. 

Wymagania: 
Wln55 
16 Mb 

(efl|,«t4.S(5.0T 
ftAM. Pentium 90 

Producer!: 
Tischlsnd 

Dystrybulor: 
Teciiland 
I6l.(p4j 347313 Pentium SI 

Internet; http/Aww lediiaiKisoFtconi 
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1T1 llimedialny stownik ortograflczny dla dzieci 

Czaio Warn! Mam na imie Miohal, 
Aichal Mchal! Michal kichaH" 
tak mnlo w szkolo przezywaja* 

Wlelkq radoit z Cago majf|* BtfkAAIlkA 
Ale Ja si? nie przejmuje. flwWfwIW 
Or< <iij ui ll* >ajmuj*. ^ . i_mm. . 
Chfloelo pM.,*# Ortoludka QflOlUflKB 
c o ipadt a ctleba do ogrodka? 
Jest wspanlalym przyjecielem 
I zna zaaad bardzo wide. 
Zaraz wszystko Warn opowiem 
wlec nastewcle uszy swoja ! . ROTPOrK 

Ortouidek Ortoludek 
Jak fa Cleble kfdku hibip 

Bo ml podpowladasz w szkolo « 
Teraz dyktand *1? «U bo]?i I 

Ortografle dla pierwszaka 

Kaidy, kto 11 juz za sobq nauka w szkole 

padslawo(ve|iMaiej,wie,ze 

oplmrafla nle jest dziedzinii wiedzy 

szczegfilBte przez uczniow lubiand. Na 

ppzedmioDt i do chwili obecnej wiedzo na 

wyraibw oraz przez przyswojenie zasad 

plsowfll. 
Krzysiek kaliszewski Najmtodsi odbiorcy [dzieci 

z pierwszych klas szkoly 
podstawowej] z 

pewnosci? nie b?dq 
wkuwaty zawitych regul 
j?zyka polskiego, totez w 

ich przypadku jedynym sposobem jest 
zastosowanie pierwszej metody (tzn. 
uczenia „na pami?c"]. Do tego wtasnie 
sluzy program firmy Albion 
„ Multimedia Iny stownik ortograficzny 
dla dzieci”. Autorzy przyj?li najbardziej 
sensown? chyba metod? nauczania: 
dotrzec do jak najmtodszego odbiorcy. 
W takWczesnej mtodosci zapami?tuje 
si? najwi?cej. Na szcz?scie program 
unika rowniez zb?dnego dydaktyzmu, 

ktory odstrasza dzieci od na 
zamiast do niej zach?cac. 

oferuje w miar? atrakcyjne 
rozrywkowo krzyzowki, rebusy, 
komiksy i zgadywanki uczqce regut 
ortografii, piosenki i wierszyki itd. 

Uwag? zwraca duza ilosc zadan i 
cwiczen, co nie zdarza si? cz?sto w 
tego typu programach. Zwykle autorzy 

ograniczaj? liczb? zadan, 
argumentujqc, ze ..dziecka nie mozna 
zarzucic mas? cwiczen”, co jest o tyle 

bez sensu, ze nikt nie zmusza 
uzytkownika do wykonania wszystkich 
dost?pnych w programie cwiczen 
podczas jednej sesji, co zdarzafo si? w 
kilku aplikacjach edukacyjnych dla 
najmtodszych. „Multimedialny stownik 
ortograficzny" zawiera ponad preset 
cwiczen i ilustracji oraz dwa i pol 
tysiqca haset, przy czym s? one dose 
zroznicowane, wi?c nie ma mowy o 
monotonii i zwiqzanej z niq nudzie. 

Warto zwrocic uwag? na forme 

najatrakcyjniej 
wykonane 
„normalne menu". 

wreszeie nie jest toporna, do 
czego przyzwyczajato nas 
wiele polskich produkcji, ani 
tez nie straszy jakimis 
abstrakcyjnymi kompozyejami, 
ktore mimo swojego [moim 
zdaniem-wqtpliwego) 

artyzmu dzieci raezej 
zniech?caj?. Ilustracje 
prezentuj? „klasyczny" styl i 
mil? kolorystyk?, a cafosc 

uatrakcyjniaj? elementy animowane. Cate 
szcz?scie, ze graficy Albionu znaj? si? na 

czego mogtbym si? ewentualnie 
przyczepic, to nijakie efekty dzwi?kowe. 
Uwag? zwraca rowniez interesujqca 

forma cwiczen - komiksy, piosenki i 
wierszyki, ktore zapadaj? w pami^c 
znaeznie tatwiej niz suche regulki. 
Ostatecznie nie bez znaezenia jest 
prostota obstugi. Tworcy zrezygnowali z 
klasycznego menu na rzecz animowanych 
elementow ilustracji odpowiadajqcych za 
poszczegolne opeje, co dla potencjalnego 
uzytkownika jest propozyej? 
zdecydowanie ciekawsz? niz chocby 

rzeezy i 
animaeje nie 
wygl?daj?jak 

dodane na site, 
co do tej pory 
rowniez 

zdarzafo si? w 
wielu polskich 
[choc nie 

tylko] 
wydawnictwach. 

Tutaj wszystko 
do siebie 
pasuje i 
jedyne, do 

Producenti 
Aten MuliliMtlte 

Wymagania: 
VyifMSoWS a.1,95, 486DX, 

flAM 

Internet: ntfct>y/www^iust>ri.c.&nfi.pi 

Dystrybutar: 
Albion Mullimedia 

Podsumowujqc 

program, mog? 

stwierdzic, ze 
spetnia on wszelkie 
wymagania, jakie 

stoj? przed tego 
typu aplikaejami. 
Wbrew pozorom 
wydawnictwo 
edukacyjne dla 
najmtodszych 

odbiorcow nie jest tak latwo zrobic, 
gdyz w tej dziedzinie rownie tatwo o 
produkt, ktory zach?ci mtodego 
odbiorcy, jak i o taki, ktory go zrazi, a 
przeciez nauka ortografii razi z samego 
zatozenia i przed programem stoi 
trudne zadanie zmiany tej sytuaeji. 
„Multimedialny stownik ortograficzny 
dla dzieci" bez problemow wywiqzuje si? 

ztego zadania. ■ 



Jesli programy do nauki 
j^zyka angielskiego to tylko 

Dost^pny rowniei na 

e • 

199 zl 

pSwcnvEi - mf£jflkcT(V£f 

199 zUI PACK 
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Wyj^tkowy zestaw programow zapewniaj^cy efektywne przygotowanie 

do egzaminu TOEFL. Wspaniaty material dydaktyczny dla osob 

posluguj^cych si? j?zykiem angielskim na poziomie zaawansowanym. 

Przygotowane w technologii Dual Publishing (wspotpraca z internetem). 

Nauka j?zyka angielskiego w oparciu o wywiady ze znanymi 

postaciami. Kursy wzbogacone wieloma atrakcyjnymi obszernymi 

sekwencjami wideo oraz mnostwem roznorodnych cwiczeri, 

Wszystkie teksty ttumaczone na j?zyk polski. 

Seria przygotowywana wraz z telewizj^ SKY NEWS 

■ gwarancja najwyzszej jakosci materiafow. 

ittsAciz*"' 

Rewelacyjne multimedialne i interaktywne stowniki, kursy oraz testy j^zyka angielskiego na ptytach CD-ROM/ 

DVD-ROM • Najwi^ksza i najatrakcyjniejsza oferta dost?pna na rynku • Najbardziej zaawansowane technolo- 

gicznie produkty • Laureat wielu prestizowych nagrod i wyroznien • Satysfakcja gwarantowana. 

Dystrybucja: 

TCH Components 
Warszawa 

cel (022) 646 00 33 

(022) 40 71 72 

lmp://www.cch com pi 

ARD-SOFT Warszawa 
cel (022) 863 22 59 

(022) 863 79 56 

EXE Wroclaw 

cel (071) 353 70 02 

(071) 353 70 06 

FF COMPUTERS 

Sprzedaz bezposrednia 
hccp://www.ffcomp.com pi 

cel (033) 18 55 99 

(022) 660 51 01 

DHO Warszawa 

Dystrybucor programbw 

cel. (022) 628 53 21 

(022) 628 84 95 

Produkcja w Polsce: 

DD KOMPUTERY - EPA Polska • ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom • tel./fax: (0 48) 360 BO 91,442 36 

www.epaonline.com/poland 

Sklepy VOBIS MAG Krakow 

Microcomputer tel (012) 634 48 07 

na terenie caiego kraju (012) 634 51 11 

Zosto* nosxY"1 

partnere 

• e-mail: ddkomp@epaonline.com 
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ogromnym 
stopniu 

oszcz?dza czas i 
zaj?tosc HD 
(brawo!). Nie 
mindly zatem 
nawet dwie 
sekundy od 
momentu 

■ Matejko malowaf pod Grunwaldem 

• Leonardo da Vinci przed namalowaniem portrettiw kroil tudzi, aby 
zapoznad si? z budowq ich ciala 

• Matejko namalowal „Bitw? pod Grunwaldem” chociaz ani razu jej nie 
widzial w telewizji 

(wszystkie cytaty sq autentyczne i pochodzq z wypracowari szkolnych) 

n oria sztuki 

{ 

i 

dwach mtodych 
obokbilhoardii 

wystawg (swielny plakat 
Geta-Stankiewicza), ktdry 

pnzykut uwagq jednego z 
cotozalilm", zapytal 

tawarzysza - „Nie wiem, 
kicha" - odparl zapylany, po 

wtlumie. 

Jankowski Wtym samym czasie 
pod wnoctawskim 
ratuszem, w ktorym 
na chwil? zagoscila 
sztuka genialnego 
Hiszpana, kt?bit si? 

tfum spnagnionych obcowania z niq 
ludzi. Przewazali studenci, mtodziez, 
nie brakowafo rowniez starszych. 
Przyjechali z catej Polski. Przyciqgn?to 
ich to samo nazwisko, ktore dwom 
mtodym ludziom z niczym si? nie 
kojanzylo. 

Co wynika z powyzszych migawek? 
Mozna wyciqgnqc na ich podstawie 
rozne wnioski, jednak pozostawmy ten 
trud socjologom. Ogranicz? si? tylko 
do jednego: wielu mlodych ludzi nigdy 
nie byfo w galerii, teatrze, filharmonii, 
njgdy nie przeczytalo ksiqzki tpoza 
szkolnymi lekturami) i w ogole niewiele 

wie o sztuce, natomiast trudno byloby 

znalezc pi?tnastolatka, ktory 
nie grat w Quake, Mortal 
Combat lub innq rpmocnq 
gier?’1. Prosz? mnie zle nie 
zrozumiec - nie mam nic 
przeciwko grom komputerowym 
[deathmatch w Quake, to jest 
to!), jednak nie powinny 
stanowic wraz z oglqdaniem 
telewizji jedynych form rozrywki. 
Mog? si? zafozyc, ze wielu 
sposrod odwiedzajqcych wystaw? 
grafik Salvadora Dali to uzytkownicy 
komputerow, ktorzy nie stroniq 
rowniez od gier, znalezli jednak czas i 
ochot? na kontakt ze sztukq w jej 
tradycyjnej formie. Z myslq o nich 
powstala „Historia sztuki" 
wydawnictwa Cartall, jak dotqd 
jedna z nielicznych na polskim rynku 
multimedialnych encyklopedii 
poswi?conych sztuce. 
Jest to 
wydawnictwo 
popularne, 
adresowane, 
jak sqdz?, 
przed e 
wszystkim ■ 
do uczniow 
szkot 
srednich oraz 
wszystkich 
tych, 
ktorzy 
pragnq 
zdobyc 
ogolnq 
wiedz? o 
trendach 
panujqcych w sztuce 

europejskiej od jej poczqtkow 
(malowidla naskalne!) az po wiekXX. 

Opakowanie produktu wyglqda 
imponujqco: sporych rozmiarow biale 
pudlo zaopatrzone w tadnq, starannie 
zaprojektowanq winiet?. W srodku 
znajduje si? plytka z programem... i 
wlasciwie nic wi?cej. Po wlozeniu 

„cedeka" do nap?du 
ujawnia si? ogromna, 

rzadko dzis 
spotykana 

dehermetyzacji opakowania, a program 
juz dziala. W tego typu aplikacjach 

[multimediafne sncyklopecfie, 
leksykony, albumy itp.) sporym 

problemem jest stwqrzenie 
wygodnego systemu ppzeglqdaniB i 
wyszukiwanis interesujqcych 
uzytkownika tematdw. Dotychczas nie 

zdarzylo mi si? trafid na idealne 
rozwiqzanie, jednak widzielem kilka 

przykfaddw bardzo dobrych I kilka 

tragicznych, Jnterfejs uHi$toriLM 
umiedcilbyrn tuz powyzej drodka mojej 
skali pordwnSWczej - wprawdzie nie 
zachwyca ani atrakcyjnoSciq wizualng, 
ani funkcjonafnodcig, ale mozna si? do 
niego szybka przyzwyczaid i w miar? 
wygodnie nim posbgrwal 

Ghyba pajwi?k$ze zastrzezenia budzi 
brak zaktadek umpzliwiajqcych szybki 
powrot do wybranych zasobow 
programs - coS w rodzaju opcji znanej 
t windowsowego helps lub 
przeglqdarek WWW, Nawigacja staje 
si? m?czqca, gdy pragniemy 
przypomnied sobie obraz widziany op. 
dziesi?6 „ekrandww wczedniej - 
musimy albo dHiesi?ciokrotnie uzyd 
funkcji powrotu do poprzedniej iokacjk 
albo powrdcid do punktu wyjdcia i 
przejsc catq dciezk? od poczqtkir 

Powyzszq niedogodnosb w 
pewnym stopniu rekompensuje 
solidnie zaprojektowana funkcja 

ppszukaj”, 
umozliwiajqca 
odnajdywanie 
nazw epoki 
nazwisk 
artystow 
(niestety, nie 

mozna juz 
poszukiwac 

tytulow pojedynczych 

■T-fT (life AIM. 
esi art'j$t,yczny 

zaleta - 

,.Historic sztuki" 
m wymage 
mstslacji no 
twardym dysku, 
uruchamiemy jq 
bezposrednio z 
CD, co w 

pisza niektdrzy gracze? 
■ Barak, burak. czy jak mu um to kieru nek w Lice 

• Picasso swe tH|Ta£no«okr^te, 20 pueproszeniem, obrszy melowaf 
kwatlrato^ym petfzlem, dletsgo fiie zawsie mu wychodzily 

■ Michat Arne! itiqIq'lv.iI satne po ^ciartach kapAcy SykistyAskief 

* R&praMqs obram iisme^ivei Gierymski 

* Rubens malowal bez ubrania » 

• Przez uderzenia p^dzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki 

flumer 11/98 
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dziel sztuki), ale najwazniejszym 
argumentem przemawiajqcym zb 

funkcjonalnosciq programu jest 
przemyslana i u system a tyzowana 
struktura zgromadztmych 
materialow. Uiytkownrk maze 
poznawad historic sztuki na kilka 
sposobow: po plerwsze qdbywejqc 
w?drdwk? poprzez kolejne epoki, po 
wtore korzystaj^G^ galerii obrazdw i 
galerii budowli r wreszcie m wlesnq 
rqkf, czyli vwyszukujqc nazwiska 
konkretnych artystdw. Osobidcie 
pojecam pierwszq 
metod? - Jest go 

prawda 
czasochlonna, 
jednak 
wrazenia 
wyniesione z 
takiej podrozy 
sq najbardziej 
fascynujqce, a 
wiedza w ten 
sposdb 
zdobyta - 
najpelniejsza. 

Skoro 

..rozprawilem” si? 
juz z interfejsem 
(jeszcze raz 

podkreslam - nie 

niewielkie 
rozmiary 
zdj?c 

prezentowanych 
na ekranie, wi?c 

rsprawdzilem 
obj?tosc danych 
zawantych na 

CD. Okazalo si?, 

ze wprawdzie 
aplikacjs 
szczelnie 

wypelnia calq plyt? [ok. 
650 MB], to jednak 

tylko ok. 75 MB 
przypada na 
repnodukcje, ok, 95 
MB na animacje, ok. 
185 MB na 
nagrania 

komentarzy, zas 
cal? reszt? zajmuje 
engine programu. 
Stosunektych 

wielkosci jest 
zastanawiajqcy i 

mam wrazenie, ze 
niewielkie rozmiary 

reprodukcji zostaty 

wymuszone niezbyt 

ekonomicznq konstrukcjq 

programu, na 
ktdrq 

sktadajq si? 
notki i 
nagrania 
dzwi?kowe 
omawiajqce 
cafe epoki, 

prqdy i 

poszczegolne 

dzieta sztuki. Ten element programu 

jest moim zdaniem nieskazitelny (nie 
znajduj? zadnych usterek czy 

krytycznych uwag pod adresem 

opracowania tekstowego lub poziomu 
technicznego nagran). Lektorzy 

bardzo wyraznie czytajq interesujqce i 
wartosciowe informacje 
przygotowane przez ekspertow, a 
producenci dzwi?ku zapewniajq 
nalezytq jakosc odsfuchu. Bye moze 
moglbym znow narzekac na 
skrotowosc opisow, jednak 
pami?tajmy, ze jest to program 

popularny, adresowany do odbiorcow 
w roznym stopniu ..wyrobionych" 
artystyeznie i nadmierna 
szczegdlowosc moglaby mu tylko 
zaszkodzic. 

Podsumowujqc: chwile sp?dzone z 
Historic sztuki byty wspaniafq, 
fascynujqcq przygodq zarowno 
intelektualnq, jak i duchowq. Przez 
kilka godzin mialem okazj? napawac 
si? pi?knem, a przy okazji lepiej 
zrozumiec kontekst, w jakim 
powstawaly prezentowane dziela. 
Oczywiscie, zauwazylem (takie 
..zboczenie zawodowe"] pewne 
mankamenty, ktorych wyeliminowanie 
mogloby podniesc i tak wysokq 
wartosc programu, jednak z czystym 
sumieniem mog? zarekomendowac 
Histori? sztuki wrazliwym na pi?kno i 
dociekliwym czytelnikom CD Action. 
Dzi?kuj? za uwag?. ■ 

twierdz?, ze jest zly], 
pora przejsc do 

zawartosci 

samej aplikaeji. Rowniez tym razem 
musz? zastrzec - wybor i jakosc 
materialow ikonograficznych 
zawartych w Historii sztuki stojq na 
bardzo dobrym poziomie, moje 
narzekania wynikajq zas z wrednej 
natury recenzenta i nalezy je 
rozumiec nast?pujqco: program jest 
dobry, ale mogtby bye jeszcze lepszy 
(a ktory nie mogtby?]. 

Obcowanie ze sztukq samo w sobie 
moze bye 

przyjemnosciq, jednak 
w wi?kszosci muzeow 
sporq atrakcjq jest 
mozliwosc 
skorzystania z 
fachowej pomocy 
przewodnika. 
Podobnie dzieje si? w 
swiecie Historii sztuki 
i trzeba podkreslic, 
ze w tym wypadku 
rol? przewodnikow 
wzi?li na siebie 
doskonali fachowcy z 
Muzeum Sztuki w 
todzi, ktorzy 
opracowali warstw? 
informacyjnq 

merytoryeznej 
programu. Sktadajq 
si? na niq przede 
wszystkim 
reprodukcje dziel 
sztuki oraz zdj?cia i 
przestrzenne modele 
budowli. Troch? 
zdziwily mnie 

■iwnwi 



Pnagranny uzytkowe 106 

Magix Music Maker 3.0 
Muzyczny magix; 

nasiadac pewien talent i bez przerwy i A zatem przy odrobinie wprawy 
uzyczny magix; 

iJMiien; staia sie conaz 
BfflilllUel w dziedzinie zahawy 

hit rzeczy, o kldrych kilka 
lattBOiiliinili posiadacze 
Ifjffi maszyn. Jedna z dziedzin 

ia, w ktfipaj ostataia daja 
sis lauwazyfi dose duzy ruch jest soft 
iBBzytztiy, tdftry dzljki enraz wiQkszym 
moaom yrzeradowym pozwala ni coraz 
wlece). Pei tym powoli aulorzy 
Uni! muzyeznego staraja sin 
zlB»fi amibl molochAwwlel 
dziedzinie, diiekl czemu uzywajqc 
BflHiia shareware oraz do*A 
lanieit I tatoy Wlpych komercyjnych 
HM laiidy maze bawid slew 
twarzania aazytii aa catkiem przyzwailym 

HBBlrciN SERK1ES 

m edn? z takich aplikaeji 
I [tanich i catkiem 
I przyzwoitych do 

_ I amatorskich zastosowan) 
jest Music Maker firmy 
Magix. Ci z czytelnikow, 

ktorzy oglqdaj? kanal muzyczny Viva na 
pewno juz nie raz widzieli jego reklamy, 
a s? one zrealizowane tak, ze 
praktyeznie kazdy zaezyna myslec o 
zakupie tego programu i staniu si? 
muzykiem. Cdz, co do pierwszej 
sprawy nie ma wi?kszego problemu 
nawet w Polsce, natomiast jesli chodzi 
o drug?, to wiadomo jest, ze trzeba 

posiadac pewien talent i bez przerwy 
go w sobie rozwijac, ale z drugiej 
strony bardzo duzo mozna osiqgnqc, 
gdy nab?dzie si? pewnej wprawy, 
ktora przychodzi po czasie dlugich i 
zmudnych treningow. Nawet zatem, 
gdy nie jestesmy specjalnie uzdolnieni, 
nie powinnismy si? tak od razu 
zniech?cac i rezygnowac z przygody z 
muzyk?. A t? bez w?tpienia zapewni 
nam Music Maker. Szczegolnie, ze 
jego petn? wersj? mozna (lub juz 
niedtugo b?dzie mozna] zakupie 
legalnie w sklepie za catkiem 
przyst?pn? cen? - 99 nowych polskich 
zlotych. 

A co program ten oferuje nam w 
zamian za owe pieniqdze? Coz, prawd? 
mowiqc w porownaniu do 
profesjonalnych narz?dzi jego 
mozliwosci nie s? rewelacyjne, ale 
patrzqc na to z drugiej strony - czyli 
uwzgl?dniaj?c to, ze jest to tani 
program do domowego uzytku - mozna 
dojsc do wniosku, ze za t? cen? 
otrzymujemy catkiem przyzwoity 
produkt. Mowiqc na razie w skrocie, 
Music Maker pozwala nam na 
miksowanie na kilku kanalach probek 
muzycznych, poddawanie ich' 
dziataniu kilku filtrow oraz 
dodawanie do 
wszystkiego 
animaeji 

A zatem przy odrobinie wprawy 
mozemy stworzyc wtasny, catkiem 
niezle brzmiqcy i wygl?daj?cy 
teledysk. 

A teraz od pocz?tku. Po 
rozpakowaniu pudetka z programem 
oprocz matego stosiku makulatury 
w formie roznego rodzaju reklam, 
naszym oczom ukazuje si? niezbyt 
gruba instrukeja oraz koperta 
zawierajgca dwie piyty - jedn? z 
programem, a drug? z probkami 
dzwi?kdw pasujqcych do roznego 
rodzaju muzyki. W czasie instalacji 
mozna spokojnie zaj?c si? 
przegl?dni?ciem instrukcji i dowiedziec 
si?, jakie mozliwosci ma nasz nowy 
nabytek. Tak wi?c podaj?c na razie 
tylko suche fakty, program umozliwia 
uzywanie do szesnastu sciezek 
dzwi?kowych na raz. Uzywane w 

potgczeniu z muzyk? 
filmy w formacie AVI 

mog? bye 

To byly suche fakty, teraz pora zajgc 
si? programem bardziej szczegotowo. 
Co oferuj? nam ptyty, ktore znajduj? 
si? w pudelku Music Makera? Na 
pierwszej z nich umieszczony jest (jak 
juz chyba wspomnialem] sam program, 
a takze informaeje o innych 
produktach firmy oraz tutorial, czyli 
krotki kurs obstugi aplikaeji. Jest on o 
tyle ciekawy, ze nie sprowadza si? do 
opisu cech programu wzbogaconego 
odpowiednimi screenami. Ma on form? 
lekcji prowadzonych przez 
profesjonalnych muzykow z blizej mi 
nieznanej k^peli. Mniejsza zreszt? z 
tym gdzie graj? - wazne jest, ze kazdy 
z nich wyjasnia rol? swojej sekcji 
[klasycznie: perkusja, bas, gitara, 
klawisze], zasady, jakich dobrze jest 
przestrzegac, zeby utwor dobrze 
brzmiaf itp. Wszystko to wyktadane 
jest niestety po angielsku, ale na 
szcz?scie aspekty czysto techniczne 
s? pokazane metod? topatologiczn? na 
ekranie Music Makera. 

poddawane roznego rodzaju efektom 
liczonym w czasie rzeczywistym (tak, 
ze wprowadzane zmiany widzimy na 
biez?co]. Pozwala tez na uzywanie 
oprocz sampli w formacie WAV, 
klasycznych plikow MID, dzi?ki czemu 
mozemy przy odrobinie wysilku 
wzbogacic nasze MID’owe kompozycje 
o nowe elementy trudne do uzyskania 
innymi metodami. Program posiada tez 

Po przestuchaniu Tutorials mozemy 
spokojnie zabrac si? do tworzenia 
wlasnego kawalka. W tym celu 
przydatoby si? dysponowac jakimis 
samplami, bo z niczego przeciez muzyki 
nie zrobimy. Autorzy oczywiscie nie 
zostawili nas na lodzie i na drugiej 
ptytee umiescili catkiem spory zestaw 
probek podzielonych najpierw wedtug 
tempa, w jakim s? grane, a nast?pnie 
wedtug sekcji, do ktorej nalez?. 
Wi?kszosc z nich jest nagrana na 
ptycie w kilku wersjach - w roznych 
tonacjach - dzi?ki czemu mozemy 
tworzyc melodie, a nie martwic si?, ze 

dziatajgcy w czasie rzeczywistym 
mikser, przy pomocy ktorego mozemy 
ustalic gtosnosc dla kazdego kanatu z 
osobna, gtosnosc na wyjsciu miksera, 
a takze na korekej? barwy dzwi?ku za 
pomoc? pi?ciopozycyjnego equalizers. 
Aby umozliwic uzytkownikowi zabaw? 
w zmian? brzmienia sampli, 
programed umiescili w Music 
Makerze kilka efektow specjalnych 
typu Echo, Surround czy Distort. 
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sekwencje uzyte w naszym utworze 
brzmiq identycznie. Poza tym dzwi?ki 
na kompakcie sq tak dobrane, ze 
praktycznie zawsze do siebie pasujq 
[przynajmniej muzycznie] i tylko od 
uzytkownika zalezy, jakie potqczenie 
wybierze. I jesli juz mowa o 
wybieraniu, to warto pochwalic 
autorow za jego dose znaezne 
utatwienie. Korzystajqc z firmowych 
ptyt Magix'a, wystarezy kliknqc na 
przycisku lpScan CD” i po chwiti 
maltretowania plyty program juz wie, 
gdzie sq umieszczone dzwi?ki dla 
kazdej z sekcji w wybranym aktualnie 
tempie. Teraz wystarezy kliknqc na 
przyklad na przyeisk z b?benkiem i w 
oknie wyboru plikdw pojawi si? spis 
probek perkusyjnych. Klikni?cie na 
wybranq probk? powoduje odegranie 
jej, a przeciqgni?cie do okna aranzaeji 
oznaeza jej umieszczenie w danym 
miejscu. Okno to jest podzielone na 
takty zgrupowane w mniejsze 
fragmenty w zaleznosci od wybranego 
metrum, co dose znaeznie ulatwia 
rozmieszczanie probek - unika si? po 
prostu P1 rozjezdzania' zle zgranych 
dzwi?kow. Dokfadnie na takiej samej 
zasadzie umieszcza si? w oknie 
aranzaeji filmy AVI i bitmapy - b?dq si? 
one pojawiac dokladnie w tym miejscu 
utworu, ktory sobie wybierzemy i nie 
ma najmniejszego problemu z 
dograniem wszystkiego, bowiem 
nawet w trakeie odtwarzania naszej 

z nich - distort to efekt 
znieksztatcajqcy dzwi?k - powoduje, ze 
brzmienie probki staje si? bardziej 
zgrzytliwe. Ma on trzy gotowe 
ustawienia rozniqce si? mocq 
wprowadzanych znieksztalcen. 
Nast?pny to rowniez trzystopniowy 

powstaje poglos. Nast?pnie mamy 
reverse, czyli efekt, ktorego uzyeie 
powoduje odegranie probki od konca - 
mozna za jego pomocq uzyskac 
naprawd? ciekawe wyniki. Podobnie 
zresztq jak z surroundem, tyle tylko, 
ze do tego efektu musimy miec sprz?t 

dynamika), fadingiem gfosnosci itp. 
Wszystko to odbywa si? w bardzo 
prosty sposdb przez przeciqganie 
malych kwadratow umieszczonych w 
prostokqtach symbolizujqcych probki. 
Gdy juz skonezymy, mozemy zgrac 
nasz utwor do pliku WAV (i potem 
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kompozycji mozemy wszystkie jej 
elementy przesuwac i zmieniac, 
styszqc to oczywiscie na biezqco. 
Po rozmieszczeniu wszystkich 
uzywanych elementow na swoim 
miejscu, przychodzi czas na poddanie 
ich ewentualnej obrobce, co by ich 
brzmienie nie byfo takie samo jak na 
plycie. W tym celu wykorzystuje si? 
efekty dost?pne z paska 
narz?dziowego, a ze niektdre nazwy 
mogq brzmiec troch? obco dla 
niektdrych - postaram si? w skrocie 
wyjasnic efekty ich dzialania. Pierwszy 

efekt echa - na czym on polega, nie 
trzeba chyba nikomu wyjasniac. Warto 
natomiast wspomnied, ze owe trzy 
gotowe ustawienia rozniq si? mi?dzy 
sobq tym, co jakq cz?sc taktu b?dq 
wprowadzone echa -1/16,1/8 czy tez 
1/4. Efektem o troch? podobnym 
dziataniu jest reverb, czyli poglos - 
przeksztalca on dzwi?k w taki sposdb, 
ze brzmi on jakby by! grany w sporym 
pomieszczeniu. Ten efekt rowniez 
posiada trzy gotowe ustawienia i 
najprosciej mowiqc rozniq si? one 
„wielkosciq pomieszczenia", w ktorym 

grajqcy potrafiqcy obsluzyc efekt 
przestrzenny (cztery gtosniki itp.] - 
naprawd? warto tego sprobowac, bo 
brzmi calkiem niezle. Zostalo nam 
jeszcze na koniec kilka efektow. Coz, 
cz?sc z nich troch? ci?zko opisac 
slowami - trzeba je po prostu 
ustyszed. Natomiast nie ma takiego 
problemu z trzema efektami sluzqcymi 
do: zmiany wysokosci probki bez 
zmiany jej dtugosci, zmiany dtugosci 
bez zmiany wysokosci no i zmiany 
dtugosci i wysokosci naraz. I to tyle - 
wydaje si? niewiele, ale do prostych 
zastosowan w zupetnosci wystarezy. 
Wprawdzie filtry te nie majq zbyt 
rewelacyjnego brzmienia, ale czegdz 
mozna wymagac do amatorskich 
zastosgwan za naprawd? mate 
pieniqdze. Jesli ktos chce operowac 
bardziej profesjonalnym softem, moze 
zapoznac si? z demem Music Studio 
tej samej firmy i bye moze je kupic, ale 
jak juz wspomnialem, Music Maker 
jest wspanialym programem do 
zabawy [kawatkow takich, jakie 
wychodzq z rqk Prodigy, Apex Twins 
czy Jake'a Slazengera nie b?dziemy z 
nim w stanie zrobic...]. 

No i prawie konezymy nasz utwor - 
teraz pozostaje tylko zabawa ze 
zmianq gtosnosci niektdrych probek 
[po co - uslyszycie w tutorialu w dziale 

zrobic z niego np. MP3] lub jesli 
zawiera grafik? - do AVI’ka. W tym 
drugim wypadku b?dziemy musieli 
jeszcze dopasowac szybkosc 
odtwarzania filmow do tempa utworu 
itp. Ale chwila eksperymentow 
pozwala uzyskac zadowalajqce efekty. 

Coz mog? powiedziec na koniec? 
Pisalem ten tekst jako muzyk [amator] 
korzystajqcy z raezej profesjonalnych 
narz?dzi, ktory pierwszy raz siadl za 
tak prostq aplikaejq. Zadnego czytania 
instrukcji, zadnych problemow z 
obslugq i dzialaniem. Krotko mdwiqc - 
super program. Tyle tylko, ze zostawil 
we mnie pewien niedosyt, ale nie 
mozna miec przeciez wszystkiego, 
wi?c nie sugerujeie si? tym i jesli 
zainteresowal was Music Maker - 
zaglqdnijcie do najblizszego sklepu i... 
Bawcie si?!!! 

RS.S. Na ptytee dotqczonej do numeru 
znajdziecie plik w formacie mp3 - to 
przyklad mozliwosci Music Makera. ■ 

Wynmgania: 
486/ffiMB/CNWW 4y 
Windows 9S/NT 

Froducent; 
Enlflitainfnenl 

Dyetrybutor: 
Mull iCuiTi jJ ■ 
mmn 

Internet: llllp’tfwww magw.ccifri 
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K6-2 
Kolejny fa Island'? 

Kontynuyjqc pnzeglqd procesorow 
doslgpnych na nynku, pnzyszla pora na 
oczekiwane przez wielu KG-2. Podohnie 
jakswego czasu Intel przy systemic 
MMX, AMD rowniez zrodila bandzo wielki 
szum wokdt swojegn zestawu instpukcji 
wspomagajacych gratikg 
tpojwpianowg o dzwipcznej 
nazwie 3D Now! Tenze mechanizm 
mial cudownie przyspieszyc 
dzialanie kazdej gry o kilkanascie 
procent. Nieslety, znow podohnie jak u 
Inlela, zapowiedzi okazaly sip pustymi 
obietnicami. Ppzynajmniej na razie. 

Lukasz Nowak Nowosci?, ktora miala 
powalic przeciwnikow 

na kolana jest zestaw 
instrukcji 3D Now! Jest 
to mechanizm bardzo 
podobny do MMX, tyle 

ze pozwala operowad na liczbach 
zmiennoprzecinkowych. W teorii takie 

rozwiqzanie powinno rzeczywiscie 
sporo poprawic wydajnosc, ale 
okazuje si?, ze tak si? nie dzieje. 
Prawdopodobnie jest to 
spowodowane brakiem obslugi 

nowych rozkazow przez 
oprogramowanie. Problem mial 
zniknqc wraz z zainstalowaniem 

biblioteki DirectX 6.0, ktora posiada 
wbudowan? obslug? 3D Now! 
Wlasnie w oczekiwaniu na ni? 
zwlekalismy z testem. Jednak okazalo 
si?, ze przyrost pr?dkosci jest bardzo 
maly, zaledwie kilkuprocentowy. K6-2 

dalej nie moze mierzyc si? z 
Celeronem, nie mowi?c juz o Pentium 
II. Sprawa jednak nie jest jeszcze 
zamkni?ta, gdyz juz niedlugo maj? 
powstac gry bezposrednio 
obslugujqce 3D Now! Powinno to 
poprawic sytuacj?, czego dowodem 
jest najnowszy Winamp. Jego 
najnowsza wersja potrafi wykorzystac 
nowe rozkazy i dzi?ki temu obciqzenie 
procesora spada z 15 do 9 procent, 
Swiadczy to o duzym potencjale 
AMD, ktory moze jeszcze zostad 
wykorzystany. 

AMD K6-2 jest procesorem 
umieszczonym w obudowie, ktora 

pasuje do gniazda Socket 7. Ta forma 

byla wprowadzona razem 

z powstaniem Pentium i chociaz Intel 

dawno juz przestat rozwijac t? 
technology, konkurencyjne firmy 
wciqz z niej korzystaj?. Jako ze K6-2 

jest produktem calkiem 
nowoczesnym, wymaga wspolpracy z 

rownie nowoczesn? plyt? 
gtown?. Nalezy dokladnie 
upewnic si?, czy posiadana 

przez nas plyta potrafi 
obsluzyc nowy CPU. Chodzi 

tutaj glownie o napi?cie 
2.2V, ktdre mozna 

spotkac 

przewaga nad Celeronem, ktory nie % 
moze pracowac z szyn? szybszq niz 

66 MHz. Jednak potrzebna jest do 

tego naprawd? dobra plyta i co 
wazniejsze - pamipci o czasie dostppu 

7 ns, ktdre s? drozsze od 

dopiero w 
ostatnich modelach, 

Cala instalacja przebiega szybko i bez 
klopotow. Nalezy zauwazyc, ze nowy 
AMD moze pracowac z magistral? 
taktowan? czpstotliwosci? 100, a 
nawet 112 MHz. W pot?czeniu z 
kart? graficzn? wykorzystuj?c? AGP 
2x b?dzie to dawac zdecydowanie 

lepsze wyniki niz te, ktore 
uzyskalismy. Tutaj rysuje si? wyrazna 

tradycyjnych -10 
ns. Jezeli macie 
starsze SDRAMy, 
to zauwazycie 

rownie kiepsk? 
wydajnosc, co my. 

Najlepiej obrazuje to 

tabelka, w ktorej dla porownania 
podalismy tez wyniki testu Celerona. 
Wyraznie widac, ze AMD ustppuje mu 

na kazdym kroku, i to wyraznie. Nie 
s? to roznice drobne, ale takie, ktdre 
zawaz? nad rzeczywist? szybkosc w 

grze. 

Wszystkie pomiary przeprowadzilismy 

na plycie firmy FIC, ktorej serce 
stanowi chipset VIA MVP3. Jest to w 
tej chwili jeden z najlepszych modeli, 
ktory wspolpracuje z procesorami 

AMD. Akceleracjp sprzptow? 
zapewnila karta STB Velocity 128 z 

kosci? nVidia Riva 128. Tak wipe 
zestaw ten by! dosyc typowy jak na 

nasz rynek i powinien dobrze 
obrazowac rzeczywiste warunki. 

Tak wipe podsumujmy. Czy warto . 
kupic K6-2? Szczerze powiedziawszy 
jakos nie mogp tego zbytnio polecic. 

Dtugo staralem si? doszukac 
jakichkolwiek pozytywow i ukrytych 

zalet, ale nie udalo mi sip. Nawet 
jezeli przyjmiemy, ze 3D Now! jeszcze 
nie odkryl swojego prawdziwego 
oblieza, to gdyby tak si? stalo, K6-2 
bpdzie propozyej? ledwo dorownujpea 
Celeronowi. Obecnie oba CPU maj? 
zblizone do siebie ceny, a rowniez 
plyty glowne kosztuj? prawie tyle 
samo. Dlatego szczerze 
powiedziawszy nie kupilbym AMD, 
Celerona zawsze mozna wymienic na 
sporo szybsze Pentium II, a K6 juz nie 
za bardzo. Poza tym jak na razie, jest 
ono powaznie wolniejsze od rywala, A 

sytuaeja ta moze si? jeszcze 
pogorszyc dla AMD z 
upowszechnieniem Celerona A. Ma on 

wbudowany cache, co prawda 
wolniejszy od Pentium II, ale i tak 
znaeznie pomagajpey. Przy tym jego 

cena ma bye tylko nieznaeznie 
wyzsza, co moze przewazyc szal? 
zwycipstwa. Prawdopodobnie juz w 
nastppnym numerze przedstawimy 

opis nowego Celerona. ■ 

Kfi-2 
Cena (z VAT): 570 zl 
Doslarczyl: GEN Computer 50-072 Wroclaw ul. I 
leL/lax (0-71) 72-30-75 
www.amd.com 

Test Kategoria Jednostka AMD 
K6-2 300 MHz 

DirectX 5.2 

AMD 
K6-2 300 MHz 

DirectX 6.0 

Intel 
Celeron 300 MHz 

DirectX 5.2 

GL Quake 640x480 fps 42,20 42,30 48,50 

WinQuake 640x480 fps 18,70 18,70 31,00 

800x600 fps 13,30 13,30 23,60 

Quake II OGL 640x480 fps 21,60 22,00 31,80 

800x600 fps 20,50 20,90 28,40 

Quake II Soft 640x480 fps 10,90 10,80 12,80 

800x600 fps 8,00 8,00 9,70 

Turok Tmark D3D 640x480 fps 35,90 36,80 41,20 

D3D 800x600 fps 30,80 31,60 33,50 

Incoming 640x480 fps 17,61 17,79 23,00 

800x600 fps 17,02 17,03 19,50 

Final Reality Software R Marks 1,15 1,17 1,94 

Final Reality Direct3D R Marks 2,52 2,57 3,21 
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Nokia 446XS i 447XS ! 
Monitory z kn6tkei szyjk^ 

niajciQzszym i najbandziej uciqzljwym w 
transporcie elemenleiti komputara jest 
monitor. Ze wzglgdu na specyficznq 
hudowp wymagana jest odpowiednia, dose 
duzajego dlugosc. Dlatogo obocnie ten 
element zestawu homputerowego zajmuje 
na biunku uzytkownika najwigcej miejsca. 
Czas to zmienic. > 

j^LP Tek przynajmniej twierdzt 
firma Nokia. DJatego 
stworzyla now? serf? 
swoich manitordw i tzw. 
ltktneskopem o krdtkiej 
S2yjce'\ T? nieco 

penwersyjna nazwa oinaeza, ze 
zwi?kszono k?t rozwarcia dziala 
elektronowego, co zaowocowalo 
skrdeeniem dlugosci kineskopu. Dzi?ki 
temu rowniez caly monitor stal si? 
mniejszy. Obecnie dost?pne s? dwa 

Dodatkowym atutem nowych Nokii 
ma bye umieszczenie monitora bardzo 
nisko, prawie na samej podstawie. 
Producent podaje, ze wedlug licznych 
badan takie rozwi?zanie jest bardziej 
naturalne i ma zdecydowanie 
zmniejszyc zm?czenie oczu i mi?sni 
karku. Wymusilo to umieszczenie 
panelu kontrolnego nie na dole, ale z 
boku monitora. Znajduj? si? na nim 

przyeiski opatentowanego systemu 
NaviKey, ktdry wedfug wielu jest 
najlepszym z mozliwych systemow 
OSD. 

Nowe monitory Nokii wydaj? si? bye 

przeznaczone dla profesjonalistow. 
Zastosowane w nich rozwi?zania i 
przek?tne kineskopow wymusz? 
dosyc wysokie ceny. Jednak, jak 
mawia moja babcia, zdrowie jest 
najwazniejsze i moze dlatego wydam 
kilka tysi?cy ztotych na nowy, 
mniejszy i bardziej ergonamiezny 
monitor. A b?d? to mogt zrobic juz 
niedlugo, gdyz dystrybueja obu 
produktow ma si? rozpocz?c jesieni?. 
Tak moi drodzy, lato juz si? skonezyto. 

Nokia 446XSI447XS 
Dystrybucfa: System 3000 ill. Bociania 6 31-231 Kiikdw 
lei. (0-121415-49-14, lax 415 00-70 
www.nokia.com 

modele: 446Xs i 447Xs o 

przek?tnych odpowiednio 19“ i 17", 
Daje to mozliwosc wyswietlanie 
rozdzielczosci do 1600x1200 i 
1280x1024 przy cz?stotliwosci 
odswiezania 75 Hz. Plamka 

kineskopow w obu modelach ma 
srednic? 0.25 mm. Niezawodnosd 
monitorow i bezpieczenstwo w czasie 
pracy maj? gwarantowac liezne 
certyfikaty Cm.in. TUV, TOO 95 i ISO] 
oraz trzyletnia gwaraneja. 

Labtec Quicksound 
Petna kontrola 

Ostatnio naczelny wrflcll z targdw I caly z 
siebie dumny wrjczyl mi male cod, co 
wedlug niego miato byd rozwiqzaniem 
wazelklch problemdw ngkajacych dwiatek 
komputerowy. Jakod nie chclalo mi sig w 
to wierzyC, ale naczelny, to naczelny i 
trzeba rabid cn kaza. Zahralem sig wige z 
ochocza piosenkg na ustach do roboty. 

Lukasz Nowak 

o cos nazywa si? Labtec 
Quicksound i zostalo 

;j stworzone jako pilot do 
1 komputera. Tak drodzy 

] moi, niepomylifo mi si?: 
® pilot do komputera, 

Producent wyszedt z zalozenia, ze 
jedyne czego cztowiekowi brakuje, to 
mozliwosc szybkiego i latwego 

sterowania dzwi?kiem i odtwarzaniem 
plyt audio. Po cz?sci nie pomylil si?, 

poniewaz urz?dzonko owe okazato si? 
w blizszym kontakeie calkiem 

przyjemne i pozyteezne. Quicksound 

spetnia dwa zadania. Po pierwsze 

mozna nim ustawiac 
poziom glosnosci dla 

kazdego z 
podstawowych 

ktorych nie mozna zmieniac glosnosci. 
Zapobiega to naglym wybuchom z 
gfosnikow i gor?czkowemu klikaniu w 
poszukiwaniu regulator, Poza tym 

libtee QUICKSOUND’ 

Shift 

/ 1 f ) i 1 1 \ **** Mit Maiter 

V-J <—11—1 <-J (__J (_l<_| 

Bass Treble * 

<—J <—j (jj 
Display 

urz?dzeri (Wave, 
Midi, CD, Mikrofon itd.). Oprocz 
takiego zwyklego plus-minus, pozwala 
jeszcze na zapisanie do pi?ciu 
ustawien, ktore pozniej mog? bye 
przywolane jednym (a wlasciwie 
dwoma] przyeiskami. Bardzo si? to 

przydaje, gdy mamy kilka aplikaeji, w 

Left Right Volume 

przydatna jest takze mozliwosc 
sterowania balansem i chwilowe 

wyciszanie calego komputera. 

Drug? funkcj? „pilota" jest obsluga 

odtwarzacza CD-Audio. Moze si? to 

odbywac z pomoc? wbudowanych 

funkcji lub oryginalnego programu z 

Windows. Pierwsza metoda jest 
elegancka, ale druga pozwala na 
korzystanie z kilku nap?dow CD i 
innych funkcji odtwarzacza fnp. listy 
utworow]. Kazdy wybierze 
najwygodniejsze dla siebie 
rozwi?zanie. Nalezy zauwazyc, ze 
wszelkie zmiany odbywaj? si? bez 
pomocy zadnych okienek, klawiatury 
czy myszy. Mozliwe jest jedynie 
ukazywanie si? matych paskow, ktore 

pokazuj? aktualny poziom 
glosnosci. Mozna je wyt?czyc, 
ale i bez tego znikaj? w kilka 
sekund po zmianie ustawien. 
Quicksound posiada sterowniki 
dla DOS, Windows 3.1, 95 i 
NT. Instalacja jest bardzo 
prosta i ogranicza si? do 

uruchomienia odpowiedniego 
programu. Pozniej wszystko 

startuje samo i pozostaje 

praktyeznie niewidoezne. 
Jedyn? wad? jakiej mog? si? 

tu dopatrzyc jest brak 

m komunikaeji na podezerwien. 
No i moze przydalaby si? 

obstuga innych programow (np. 
Winamp), ale i bez tego Quicksound 

mi si? podoba. Musz? powiedziec, ze 
naczelny dobrze zrobil, ze je 
przywiozl, a moje obawy rozwialy si? 

szybko. Niestety nie wiemy, czy ktos 
b?dzie w Polsce sprzedawat produkt 

Labteca i ile mialby on kosztowac. ■ 
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sterowanie gtosnosciq dzwi?ku i jego 

wyciszanie, ustawianie jasnosci, 
kontrastu i nasycenia obrazu oraz 

zapami?tywanie i szybki powrot do 
poprzednio oglqdanego kanatu. 

Istotny jest rdwniez odbiornik 
teletekstu, ktory moze naklonic 
pasiadaczy starszych telewizorow do 
kupna JoyTV. Tak swojq drogq, 
urzqdzenie to mozna wykorzystywac 
wtasnie wnaz ze stanymi telewizonami, 

a nie z komputerem. Po pierwsze ma 
pilota, po drugie mozna na nim 
ustawiac do dwustu prognamdw 
[dawniej bywato ograniczenie do np. 
szesciu), po trzecie udost?pnia 
teletekst i po czwarte ma bardzo 

dobry, stereofoniczny tuner. I tak na 
przyklad, mi by si? przydalo do 
magnetowidi/, ktory nie jest taki 
stary [ma chyba z pi?c lat). Moja 
kablowka zacz?la ostatnio nadawac 
cz?sc programow w pasmie, ktorego 
nie mog? odebrac na tymze sprz?cie. 
Telewizor dziala, ale wideo nie. JoyTV 
mdglbym wi?c ..zaangazowac" do 
nagrywania tych dziwnych 
programow. Ale si? zakr?cifem. 
Jednak taka jest specyfika tego 
tunera. Posiada on tak wiele 

AverMedia JoyTV 1 
Telewizor z monitors 

SiedzQ sobie wygodnie w gtQhokim 
krzeile, z gtoinikAw cicho sqczy sie 
ciepta, czarna muzyka i byloby bardzo 
piQknie gdyby nie laM, 2e ihuszq jakoS 
zacztf tan tekst. Problem tea myczy mnie 
ze wzglpdu na te, ze mam opisaC 
urzqdzenie dosyd niatypowe i rzadko 
spotykane. Szczerze powiedziawszy jest 
to cos jedynega w swoim rodzajn i 
niczege padobnega doled nie widziatem. 
Dndatkowych klnpotnw dnatarcza mi 
umieszczenie tej zabawki na pngraniczo 
tnchniki knmputerowej. Rownie dnhrze 
mnzna wyknrzystywac nie majqc 
peceta ani newel Amigi (baz urazy). 

-TUP- 

czym mowa? 0 tunerze 
telewizyjnym. Niby nic 
nadzwyczajnego, ale nie 
do konca. AverMedia 
JoyTV, bo tak nazywa si? 
to urzqdzenie, to 

odbiornik sygnalu najwi?kszego na 
swiecie medium masowego. Jednak w 
przeciwienstwie dq standardowych 
tunerow [ktorych opisy rdwniez 
znajdujq si? w tym numerze) jest to 
zabawka zewn?trzna i calkowicie 
niezalezna od komputera. Jedynq 
rzeczq, ktdra pasuje do standardu 
jest mozliwosc wyswietlania obrazu 
na monitorze VGA. Gala reszta 
przypomina bardziej cz?sc 
magnetowidu czy zwyklego 
telewizora, co ma swoje dobre i zte 
strony. Po pierwsze tuner jest 

bardzo prosty w instalacji. Wystarczy 
podlqczyc przewody, wtozyc wtyczk? 

do kontaktu i juz. Nie trzeba 
rozkr?cac komputera, a jedynie 

przelozyc kabel z monitora do JoyTV, 
ktory nast?pnie wpinamy do karty 
graficznej. Data reszta odbywa si? 
poza naszym pecetem. Z jednej 
strony eliminuje to trudnosci z 

instalacjq, zawieszaniem si?-itd., ale z 
drugiej pozbawia mozliwosci zapisu 
obrazu na dysk i kontrolowania 
urzqdzenia z poziomu 
programowego. Zawsze 
sq jakies plusy i minusy. 

Z najwazniejszych 
parametrdw 

technicznych JoyTV 
trzeba wymienic 
przede wszystkim 
mozliwosc odbioru 
sygnatu w systemach 
PAL IDKiBG], 
SECAM oraz NTSC. 
Dodatkowo liczy si? 
takze 
stereofoniczny 

dzwi?k, zewn?trzny 
zasilacz, wejscia i 
wyjscia chinch dla 
wideo i audio oraz 
wejscie S-Video, 
wyjscie mini jack 
dla gtosnikow lub 
sluchawek oraz 

oczywiscie gniazdo antenowe. Po 
przepisaniu z instrukcji tych 
wszystkich dziwnych slowek, przejd? 
do wlasciwej cz?sci. Po pierwszym 
uruchomieniu rzuca si? w oczy bardzo 
przyjemna rzecz. Wyswietlane na 
ekranie menu prowadzi uzytkownika 
przez instalacj?. A ta jest bardzo 
uproszczona, przede wszystkim ze 
wzgl?du na automatyczny proces 
wyszukiwania kanalow. Jedyne co 
trzeba zrobid, to wcisnqc przycisk i 

poczekac par? minut. Pozniej zostajq 

juz tylko drobne poprawki, nawet przy 
kilkudziesi?ciu programach telewizji 
kablowej. Przy okazji, istnieje 
mozliwosc wyboru ponad stu 
programow w sieciach kablowych - 
powoli takze u nas zaczyna si? to 
przydawac. Po ustawieniu wszystkich 
kanalow pozostaje juz tylko oglqdac, 
w czym bardzo pomocny jest pilot 

(skqd si? u nas wzi?ta ta nazwa? jak 
ktos wie, to niech da znac, bo jakos 
nie widz? zwiqzku pomi?dzy lotnikiem 
a urzqdzeniem do zmieniania 
programu w telewizorzel. 

AverMedia JoyTV ma wiele ciekawych 
funkcji, ktore stawiajq go na rowni z 
calkiem przyzwoitym telewizorem. 
Zeby nie bye gotostownym, wymieni? 
kilka z nich: wytqczanie si? po uplywie 
zadanego czasu, budzenie, 

mozliwosci, ze mozna go uzywac w 
bardzo rozny sposob, cz?sto wcale 
nie zwiqzany z komputerem, Z drugiej 
strony, jezeli ktos gotrzebuje do 
pracy duzy monitor, to zamiast 
kupowad dodatkowo telewizor, moze 
wykorzystywac jeden ekran do dwoch 
celow. Dlatego mysl?, ze wiele osob 
moze si? zainteresowac tunerem 
AverMedia JoyTV, ■ 

AverMedia JoyTV 

Ceoa (z VAT): 525 zl 

Dostarczyl: GEN Computer 50-072 Wroclaw ul. Wtudkowica 1 

lel./lax (0-71) 72-30-75 

wwwaver.com 
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AverMedia TVPhone 
Tuner XXI wieku 

lUie jestem cttyba jertyna osohg, tttora 

spedza spopn czasu przed ekranem 

monitora. Przy pracy przyjemnie jest 

lym kupowac osobnego upzpflzeaia Pit 

kazdej z tych czynnosci' Finma AverMedia 

postanowita wyprodukowad kart? 

rozszerzajgeg do komputera klasy PC, 

tuKASz Nowak Ten zintegrowany tuner 
nazywa si? TVPhone. 
Nazwa przypomina jeszcze, 
ze w erze Internetu tego 
typu produkt mozna 
wykorzystywac do rozmow 

telefonicznych, a takze przy 
wspotpracy z kamer? - do 
przekazywania obrazu. Jak 
pozyteczny jest TVPhone, 
postaram si? za chwil? 
opisac. Po 
rozpakowaniu 
pudetka od 

Mozna wsrod nich znalezc wejscia dla 
anten radiowej i telewizyjnej, a takze 
dla bezpodredniego sygnatu wideo w 
formacie Composite i S-Video, wyjscie 
i wejscie stereofonicznego dzwi?ku i 
gniazdko do przytqczenia czujnika 
podczerwieni dla pilota. Kiedyjuz 
uporamy si? z poprawnym 
podt?czeniem tej pl?taniny kabli, 
trzeba przyst?pic do instalacji 
oprogramowania. A jest to juz 
zdecydowanie prostsze. 

Po uruchomieniu komputera, Windows 
95 prosi o wtozenie plytki ze 
sterownikami, a pozniej wystarczy 
jednym programem doinstalowac 
pakiet oprogramowania. I mozna 
przyst?pic do uczynienia z komputera 
istnego centrum medialnego. 
Wszystkie, standardowe operacje 
wykonywane s? przy pomocy jednego, 
rozbudowanego programu. Na 
pocz?tek poszla telewizja. Aby ustawic 
kanaty, wystarczy wcisn?c jeden 
przycisk. W ci?gu zaledwie kilku 

sekund tuner 
przeszukuje 

cate 

razu rzuca si? 
w oczy mnogosc 
roznego rodzaju 
drobnych elementow i 
podzespolow. Oprocz karty 
PCI, ktdra stanowi serce calego ^ 
urz?dzenia, w standardowym 
komplecie znajduj? si? takze pilot z 
bateriami, mikrofon, antena radiowa i 
spora ilosc roznych kabli. To wszystko 
trzeba zmontowac w jedn? calosc, co 
jest procesem dosyc dlugim i 
zmudnym, Na szcz?scie wydatnie w 
tym pomaga bardzo dobra instrukcja. 
Szkoda tylko, ze nie w j?zyku polskim, 
bo akurat przy tego typu produkcie 
bardzo by si? to przydalo. Po wfozeniu 
karty trzeba przyst?pic do 
rozszyfrowywania duzej liczby zt?cz. 

pasmo i 
wybiera 

wszystkie programs 
Musz? powiedziec, ze 

bytem pod silnym wrazeniem, 
gdy po okolo pi?ciu sekundach 

a automatycznie zostalo 
\ ustawionych okoto czterdziestu 
^ kanatow mojej kablowki. 

TVPhone poprawnie wybrat wszystkie i 
nie pomylit si? ani razu w dostrajaniu. 
Uwierzcie mi, ze czegos takiego nie 
ogl?da si? codziennie, Pozniej 
zostawalo juz tylko r?czne 
przydzielenie numerdw kazdemu z 
programow. Ogl?danie moze si? 
odbywac na dwa sposoby: w okienku 
albo na calym ekranie. W obydwu 
przypadkach obraz byt dobrej jakosci, a 
jego wyswietlanie - plynne i nie 

zaktocalo pracy innych aplikacji. 
Rowniez dzwi?k nie budzil zadnych 
zastrzezen. ~ 

Pozniej przyszedl czas na zapis obrazu 
na dysk. Okazuje si?, ze TVPhone moze 
bez problemow zapisywac film w petnej 
rozdzielczosci [768x576], nie gubi?c 
ramek. Moze si? to jednak odbywac 
tylko ze sprz?tow? kompresj? karty. 
Wymaga to niestety, aby przy 
odtwarzaniu w komputerze znajdowato 
si? podobne urz?dzenie. Jezeli chcemy 
zapisac plik z programow? kompresj?, 
trzeba zmniejszyc rozdzielczosc lub 
liczb? klatek zrzucanych w ci?gu 
sekundy. Oczywiscie mozliwe jest 
takze zapisywanie pojedynczych, 
nieruchomych obrazow. Co ciekawe, 
robi si? to wciskaj?c jeden przycisk na 
pilocie. Jest to bardzo wygodne i 
pozwala na szybkie i wielokrotne 
uchwycenie obrazu. Tutaj oczywiscie 
rozdzielczosc moze bye dowolnie duza. 
Kolejnym standardowo dotqczanym 
modutem jest teletekst. Odpowiedni? 
aplikacj? trzeba dotadowac z osobnej 
dyskietki, ale pozniej wszystko dziata 
juz jak w normalnym telewizorze. 

Drug? cz?sci? tunera jest radio. 
Odbiera ono fale ultrakrotkie w tzw. 

^wysokim” zakresie 

cz?stotliwosci. 
Mozliwe jest 
ustawianie i 
zapami?tywanie staeji 
radiowych z dokladnosci? 
do pi?ciu setnych megaherca. 
Oczywiscie program moze 
automatycznie wyszukac wszystkie 
aktywne cz?stotliwosci. Cz?sc radiowa 
jest bardzo wygodna i mozna j? 
obstugiwac w catosci takze przy 
pomocy pilota, Swietnym pomyslem 
bylo dot?czenie specjalnej, 
pottorametrowej anteny, ktora jest 
przystosowana do odbierania sygnalu 
przy wl?czonym komputerze. I tak bez 
zakfocen ustawity si? wszystkie staeje, 
ktore na zwyktym radiu bardzo 
szumialy, gdy w poblizu pracowat 
pecet. 

Caly pakiet oprogramowania, 
dostarezony z TVPhone, zostal bardzo 
dobrze przemyslany i znajduje si? w 
nim kilka nadzwyczaj pozytecznych 
drobiazgow. Na przyklad modul obslugi 
pilota jest automatycznie tadowany 
przy kazdym uruchomieniu Windows. 
Pozniej wystarczy wcisn?c tylko jeden 
przycisk i jak w normalnym telewizorze 
mozna zacz?c ogl?dac. Poza tym 
rownie przydatny jest programik do 
ustawiania programowego wt?czania 
si? telewizji na okreslone godziny. 
Mozna w ten sposob nagrac sobie 
jakis film na dysk podobnie jak na 
zwyktym magnetowidzie. Oczywiscie 
nalezy liezye si? z kiepsk? jakosci?, 
chyba ze ma si? baaaardzo duzy dysk. 
Kolejnym, swietnym rozwi?zaniem jest 
czasowe blokowanie niektorych 
programow. Jezeli na przyklad w 
jakiejs telewizji pojawiaj? si? filmy 
pornografiezne, a rodzice nie chc?, aby 
ich dziecko je ogl?dalo, wystarczy 
zabezpieczyc odpowiedni kanal hastem. 
Proste i jednoczesnie genialne. 
Podczas pracy calosc oprogramowania 
ani razu si? nie zawiesila i zawsze 
pracowala z peln? wydajnosci?, nie 
powoduj?c zadnych ktopotow. 

AverMedia TVPhone jest urz?dzeniem 
wyj?tkowym. Po cichu przyznam si?, 
ze zajmuj?c si? testami sprz?tu juz od 
dluzszego czasu, wpadlem w lekk? 
rutyn? i rzadko cos robi na mnie 
wrazenie. Tymczasem zabawa z 
TVPhone sprawila mi autentyezn? 
przyjemnosc. Dawno nie czulem juz 
tego rozpalenia na twarzy, ktore 
motywuje do przesiedzenia calej nocy 
przy komputerze, wyszukuj?c nowe, 
ciekawe opeje i funkcje testowanego 
produktu. Trzeba przyznac, ze za 
TVPhone trzeba zaplacic calkiem spor? 

sumk?, Jestem jednak catkowicie 
przekonany, ze warto. 

Uzytkownik otrzymuje swietny 
produkt, dopracowany w 

kazdym calu wraz z 
bogatym zestawem 

oprogramowania, 
ktore jest 

naprawd? przyjemne w uzytkowaniu, 
Jeszcze raz - warto! 

Cena [z VAT): 590 zt 

Dostarczyl: GEN Computer 50-072 Wroclaw ul. Wlodkowica 1 
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Jarzcilzie profa, czpsc druga 
Kawatek buzb w dornu_ 

Nietakdawno dane mi byte uczestaiczyA 
w wielkim redahcyjaym teScie 
pnzepdzaych urzadzeii symuluj^cych 
klerowaice i pedaty w symulatonach. 
Jegowyalkl bylyiakle sable, bozdwdch 
petaowymiarowycti neplik sensowaie 
zacbawywala sie tylko jedaa, a i do aiej, 
mime oczywistych zalet, mo2aa slg bylo 
ppzyczepld - Ghfld ala bylytaaa szczpdcie 
zarzuty powaznB. Z pewng takg 
aieAmialodctypodszedlamwiGcda 
kolejaego symulanta, ktbry ostatalml 
czasy przybyl do radakcji... 

McDrive Rzut oka na pudto 
zapowiedzial juz 
przynajmniej jednq 
pozytywnq cech? tego 
urzqdzenia. Z prawej 

strony mozna bylo 
bowiem zobaczyc dzwigni? zmiany 
biegow, co juz na samym poczqtku 
dobrze nastrajalo do testow. Po 
postawieniu pudla na biurku w oczy 
rzucila si? jeszcze jedna pnzyjemna 
rzecz, a konkretniej dodc znane logo. 
Otoz w snodku znajduje si? ni mniej, 
ni wi?cejp tylko pelna wersja Need for 
Speeda 2! To chyba tak, zeby bylo na 
czym catosc z marszu pomqczyc, 
aczkolwiek z jednego powodu jest to 
zagranie prawie ze samobojcze. 

Co zlego moze si? czaic w tym ze 
wszech miar godnym nasladowania 
zagraniu? - brzmi to w koricu jak 
herezja! Well, na poczqtku wszystko 
bylo super, instalacja poszla 
gladziutko, dale si? nawet wybrac 
odpowiedni kontroler, wystartowalo 
si? wyscig i... zacz?la si? m?czarnia. 
To cholerstwo prawie nie dzialalo. 
Deadzone bylo wielkosci polowy 
wychylenia, co praktyeznie 
uniemozliwiato jakqkolwiek sensownq 
jazd?! Co gorsza, nie dalo si? tego 
nijak wyregulowac, ani w samej 
gierce, ani w Panelu Sterowania 
Okienek, bo ten ostatni pokazywal, ze 
wszystko jest w porzqdku. Aby 
ostateeznie rozwiac wqtpliwosci, 
zapuscilo si? trzeciq czpsc Pragnienia 
i wszystkie nieprzyjemne 

doswiadezenia odeszly w sinq dal. Jak 
si? okazalo, cata wina lezata po 

Bardzo duzq zaletq jest porzqdny opdr 

stawiany przez kierownic? oraz 
niewyczuwalne potozenie neutralne. 
Wprawdzie to pierwsze sprawia, ze 
wrazenia przypominajq raezej jazd? 
kaszlakiem niz wozem ze 
wspomaganiem, ale szybko odbijajqca 
kierownica jest przy wyezynowej 
jezdzie praktyeznie niezb?dna i 
sprawdza si? perfekcyjnie. Co do braku 
polozenia neutralnego - poczqtkujqcym 
moze to wprawdzie przeszkadzac, ale 
na dluzszq met? dopiero teraz 
uswiadomilem sobie, czego brakowalo 
mi do pelni szczpscia w poprzednik 
kolku... Gdzie w rzeczywistym wozku 
macie wyczuwalne „stukni?cie" przy 
przechodzeniu przez polozenie 
neutralne? 

Bardzo przyjemnie prezentuje si? 
takze dzwignia zmiany biegow. Mimo 
iz jest tylko urzqdzeniem 
sekwencyjnym, to dzi?ki 

odpowiedniemu uksztaltowaniu galki 
czuje si? jq jak zywq, znaezy si? - 
rzeczywistq. Przyciski przemilcz?, ale 

tez czego mozna od nich wymagac, 
ponad to, ze dzialajq i sq w 

zasi?gu r?ki? 

Czas na male 
podsumowanie. 
W przypadku 
tego produktu 
motto firmy 
[„Power you 
can count on"] 
znajduje peine 
potwierdzenie. 
Jest to bowiem 
urzqdzenie 
solidne, 
porzqdnie 

wykonane, 
ze w r?kach 

lezqce [gumowa 
..wyktadzina" kdlka jest super - 

nawet przy spoconych dloniach o 
wyslizgiwaniu si? nie m? mowy] i 
dajqce pelen komfort i dokladnosc, 
nawet na najtrudniejszych torach. 
Czyli jesli jeszcze podobnego 
urzqdzenia szukacie, bqdz „poszlo" 
warn poprzednie - jest to obecnie 
najlepszy wybor. Co bylo do 

udowodnienia. ■ 

tego do kupy i rozpocz?ciu jazdy 
testowej do bialej gorqczki 
doprowadzac zacz?ly kiepsciutkie 
przyssawki. Juz wydawalo si?, ze to 
kolejny ladnie wyglqdajqcy, ale niezbyt 
praktyezny gadget, gdy przy. 
przypadkowych przeszukaniu pudla 
wypadl z niego maty foliowy woreczek 
z jakimis srubami i kqtownikami w 
srodku. 
Po blizszyeh ogl?dzinach okazalo si?, 
ze oto mamy do czynienia z 

pierwszym przemyslanym 
substytutem rzeczywistego auta - 
przy pomocy tych przedmiotow 
mozna bylo gornq czpsc przymocowac 

stronie OEMowskiej wersji dwojki! 
Rozumiem trosk? o jak najlepszq 
zawartosc pudelka, ale mozna bylo 
najpierw sprawdzic jej 
kompatybilnosc... Ale skonezmy z 
tymi poczqtkowymi 
nieprzyjemnosciami, bo nie lezaly one 

po stronie sprzqtu, tylko softu, ktory 
zdqzyl si? juz w dodatku znaeznej 
cz?sci maniakow znudzic. Przejdzmy 
do sedna sprawy, czyli czpsci hard. 

Skladajq si? na niq porzqdnie 
wykonane pedaly, kierownica z 
tandetnie wyglqdajqcymi 
przyklejanymi wskaznikami, czterema 
przyeiskami i d^wigniq zmiany biegow 
oraz Iqczqce to wszystko 
dlugie kable. Po 
pierwszym 
polqczeniu 

do blatu praktyeznie na stale! 
Wszelkie slizganie si? po biurku, 
zsuwanie si? z niego czy odrywanie 

- do tej pory regularnie 
towarzyszqce jezdzie - w jednej 
chwili minqto. Jesli juz cos si? przy 
ostrzejszej jezdzie gipto, to tylko 
biedny blat. 

Tak przygotowany rozpoczqlem 
testy wlasciwe, czyli dwudniowy 
maraton w Hot Pursuitcie. To si? 
dopiero nazywa jazda! 
Siedemnastocalowy monitor, przed 
nim kierownica, a w uszach ryk 
silnika, wycie policyjnej syreny - 
czegoz chciec wipcej? Trustowskie 

kdlko pozwala na 
calkowitq 

kontrol? 

pojazdem, 
a towarzyszqce 

graniu uczucie jest tak realistyezne, 
ze ppd powietrza czapki zrywa! 
Mozna si? wprawdzie przyczepic, ze 
do pelni szczpscia brakuje jeszcze 
Force Feedbacku, ale rownie dobrze 
mozna stwierdzic, ze najlepiej 

byloby samemu zasiqsc za 
kierownicq rzeczywistego Diablo - 
tylko kogo na takie cacko stac? 

Ttusl Formula 1 Race Maslei 
Cenalz VAT): 345 zl 
Doslaiczyl: Commpol Sfl, 31-404 Krakow, ul. Kalowa 11 
lei. (0-12) 633-77-80, lax 632-53-00 
hllpj/www.commpol.cam, l)llp://www.ltusl-sile com 
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Orchid NuSound 30 
Tr6jwymiarowa Orchid ea 

Juz w zesztym miesiqcu prezenlowalismy 
jedn% z pienwszych popularnych kart 
dzwipkowych dziatajacych w opanciu o 
magistral; PCI. Takie rozwipnie nie 
oferuje jakichs znakomitych zalet czy 
udogodnien, ale powoli staje si; 
Qhowiazujacym standandem. Wciqz 
jeszcze ceny tego typu kartsgzbyt 
wysokie, ale stopniowa rezygnacja z 
montowania szyn ISA w ptylach glownych 
wymusi masowosc produkcji I 
zmniejszenie jej kosztdw. Juz za kilka 
miesi;cy mozemy miepowazne problemy 
z kupnem nowej karty dzwi;kowej, ktora 
wykorzystywafatiy szyn; ISA. 

Lukasz Nowak 

latego pnezentujemy 
kolejne urzqdzenie PCI, 
ktore ma szans? na 
uzyskanie sporej 
popularnosci. Jest to 
karta firmy Orchid 

[rowniez opisy jej akceleratorow z 
koscmi Voodoo znajduj? si? w tym 
numerze) - NuSound 3D. Juz nazwa 
wrozy ciekawe rozwiqzania zwiqzane 
z trdjwymiarowym brzmieniem. Ale o 
tym za moment. Karta wymaga 

jednego gniazda PCI i zgodnie z jego 
specyfikacj? potrzebuje przydzielenia 
jednego numeru przerwania. Co 
prawda potrzebny jest jeszcze jeden 
taki numer oraz dwa kanaty DMA, 
ale to za spraw? emulacji Sound 
Blastera dla gier pod DOS. Jezeli niej 
mamy juz starych tytuiow i 
wykorzystujemy jedynie Windows, j 
mozna spokojnie zwolnic cenne 
zasoby. Zupelnie inn? spraw? je§ 
przydatnosc samej emulacji. 
Owszem, dziaia ona poprawnie 
dosyc cz?sto zdarza si?, ze z{ 

ustawienia portu, IRQ i 
to zwi?zane ze specyfikacj^ 
PCI i pod Windows nie po\j 
zadnych powiklari, ale w I 

trzeba wtedy ponownie j 
konfigurowac. Dlatego i 
calkowitej zgodnosci 

produktami, NuSoundJ^^^^H 
wygodny, jesli wciqz 

prehistorycznym 

wyglqda o wiele lepij i| w Windows 

Dzi?ki sterownikon^BgMPBW 

(dziataj? rowniez w 98) oraz NT 
praktycznie kazdy b?dzie mogt 
skorzystac z nowej karty. 

Teraz kilka slow o fizycznej budowie i 
mozliwosciach NuSound. Karta ma 
bardzo male rozmiary, ale nie 
przeszkadza to w umieszczeniu na 
niej wielu zf?cz przydatnych w 
dzisiejszej erze multimediow. I tak 
bez problemdw mozna rownoczesnie 
podlqczyc nap?d CD-ROM, modem z 
wbudowanymi funkcjami glosowymi, 
kart? z dekompresorem MPEG 
(niezb?dn? przy odtwarzanlu filmow 
z czytnikow DVD) oraz jeszcze jedno 
urz?dzenie (np. drugi CD albo tuner 
radiowy czy telewizyjny). Dzi?ki temu 
likwiduje si? plqtanin? kabli na 
zewnqtrz obudowy, ktora moze 
spowodowac znieksztalcenia i m 

paskudne rzeczy. Dodatkow? 

podl?czenia wszystkich zr6dj 
dzwi?ku do jednej karty jej_ 
mozliwosc latwej i (tontroffi 

poziomu giosnosci i bcilansu kaiaiegp 
urz?dzenia z osobna^t^wilyfq 
oknie. Pomaga to 
ulatwia uzytkowj 
komputera. H 

zewn?trz 

wyprowadzoj 
s? cztery 

gniazda: 
glosni 
mfkn _ 

P°AlBfcr| 
fate MIDI 

brakuie 
wyjscia na aluchawte, 
kt6m cz^sto przy daje ^ 

w noenych sesjaeti 
2 tilubion? grg. Sercem 
NuSowul jest procesor 
lirrny Vortex. Skupm an w 
sobie wsiystkie funkcje 
ruegdyg reaiizowane prm 
kiikfl ko6ci. Paprawifl to 
jskoSc d*wr?ku, gdyz jest on 
wytwarzany w jedfiym. 

zamk^tym tiWadzie o wysokiej 
precyzji wytamanla i nie musi 
.,w?drowad* po catei karere 

Obecnie naja^crej uzywany 
typu WAVE moze byt 

generowany i cz?stotiiwo^cj? 48 
kHz przy rozdzielczo3ci 16 bitdw. 

Tak przy okttji, nie dajcie si? zwiedd 
sprzedawcom. ktdrzy twierdzq. ze 
nowe karty sq 32-bitowe i w zwiqzku 

z tym - dwa razy lepsze od starych. 
Rzeczywidcie, magistrals PCI ma 
szerokodc 32 bitow, ale 

rozdzielcZodd dzwi?ku pozostalai 
identyezna jak w starych | 
urzqdzeniach ISA. Dlatego popra 

jakodci dzwi?ku jest nieznac^fl 
zwiqzana ze zmianami I 
konstrukcyjnymi. TylejJjgresji. 

Drug? waznq funkqq'procwora I 
karty diwi?koweyfl 
Obecnie juz prawie zadna gra me 

korzysta z tego rozwiqzanta. ale 
muzyey I amatorzy zabawy z 
dzwi?lgem wciqz go potrzebujq 
Dlatego Orchid zapewnil im w swaim 
pifbdukcie przyzwoitq syntez? 

Sprzqtowo generuje ona 
maksymalnie 32 glosy. ale dztqki 
speqalnym sterownikoin mozliwe 

jest zwiqkszeme tej wartoSci do 64. 
Prdbki d2wi?ku zostaly zapisane w 
postaci pliku trozwtqzanie po raz 
pierwszy w niegdyS legendamych 
kartach Gravis), co pozwala na 
latwq wymian? prdbek na lepsze. 

Mimo to. te standerdowo dolqczane 

rezultaty. Mozna si? o tym | 
przekonac dzi?ki kilku j 
demonstracyjnym iircgpainon). ktdre 
symulujq wyscig sarnochodowy lub 
lot smigtowca. Wrazeme jest 
niesamowite. w mezym nie 

przypomipe tondety oferowanei 
przez wiele kart a ostotmo nawet 

Ulosdikdw. Tarn cala filozofia 

i si? do wprowadzema 
poglosu, s w A3D mozna dokladme 

oto'eSlid. skqd ma dochorizid tlMiqk i 
jakia jest |ego nacqzeme. Oodatkowo 
bardzo dobrym pomystem |est 
sprzqtowo realtzowany efekt 

Dopplera Jest to zjawtsko zmieny 

wysokoSci tonu podezas przyblizana 
si? lub oddalama irbdla diwiqku W 
codziennym zyeiu najiepiej mozna to 
zauwazyc przy karetce jadqcei na 
sygnale. ktdrej syrena wyrezme 

j swoje hrzmienie w trakcie 

idzenia sluchacza. Jeszcze 
jednym powadem do zadowolenm 
jest obsluga standardu DirectSound 
3D. Daje to nadziej? na 
wykorzystame mozliwosci A3D w 
wielu mieiscaeh, a me tylko kilku 
demach. 

Orchid NuSound 30 mozna z calq 
l uznafi za dobry produkt. 

Dferuje zadowalajqcq jakodd diwiqku. 

bardzo ciekawe efekty 30 i jeszcze 
cod dodatkowego: dotqczone gry Po 
raz pierwszy spotkalern si? z 

do urzqdzenia maja 
V calkiem dobrq, choc me 

rewelacyinq lakodt 
i1 

Przyszetll czas na perelkg. 0t6z 
jak juz wspomnialem. Orchid posiada 
obslug? funkcji 30. Oznocza to 

bardzo dakladne i realistyczne 

pozyqonowame irddla dfwiqku na 
ledyme dwdeh gloSmkach. System 

ten. o nazwie A3D, okazuje si? 

bardzo efektywny i daje dwietne 

dostarezaniem 
nowych i ctekawych 

ildwrazemzkertq 
. wq, Jedi Knight: Ambush at 

Altyr 5 i Shipwreckers pozwolq w 

praktyce sprawdzid przydatnoSc 
nowego sprcqtu i sprawl?. ze 

zepomnicie o wlasnie wydanych 
piemqdzach. Pomysl od dawna 
atosowany przy akceleratorach 

wkraeza z powodzeniem na zupelnie 
nowy grunt. ■ 

Cena [z VAT): 305 zt 
Doslarczvl: Dagmn, ul. Gen. Jankego 15, J0-G15 Katowice 
lei. (0-32] 202-11-22. fax 202-55-55 
www.dagma com pi, www.orcliid.com 
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L Orchid Righteous 30 i Righteous 30 2 
Rynek akceleratordw 30 co chwila Jest 
wzbogacany ppzez kolejne predukty. 
Coraz wiacei fipm wytwapza 
zaawansowane karty gpaliczne, ktdre w 
znacinym stopniu przyspieszajq 
trdjwymiarowg graiikp. Jest wdrdd nick 
Orchid. Przedsipbiorstwo istniejgce ju2 
od dawns i swega czasu cieszgce sia 
spnrg papalarnoscig. Od pewnegn 
momenta jednak brak byto w jegn nfercie 
prodaktdw atrakcyjnych, ktdre magtyhy 
odwrdcid nie najlepszg syhiacja. 
Wszystko ma sip zmienic za sprawq serii 
akceleratordw o nazwie Righteous 3D. 
Mielismy okazjg przetestowad dwa 
modele wykorzyshijgce procesory 3dfx 
Voodoo i Voodoo 2. Te chyho najbardziej 
populorne uklody gwarantuje satystakcje 
azytkowniko, o co za tyni idzie - rowniez 
sukces producento. 

tUKASZ NOWAK Righteous 3D 1 
przypomina stare, dobre 

czasy, kiedy to na 
ekranach komputerow 
osobistych pojawiia 
si? wspaniata, 

trojwymiarowa grafika 
wyswietlana z zawrotn? 5 
szybkosci? 30 ramek na i 
sekund?. Oczywiscie za 
spraw? doskonalego 3dfx 
Voodoo. Obecnie jego parametry 
nie stanowi? juz oszatamiajqcych i 
rzucaj?cych na kolana zalet, ale ten 
procesor wci?z pozostaje jednym z 
cz?sciej kupowanych. Dzieje si? tak z 

] 
jednej, bardzo prostej 
przyczyny: 
niskiej 
ceny. 
Przeciez 

nie kazdy 
gracz, a 
wtasciwie 
calkiem 
niewielu, moze 
sobie pozwolic 
na wydanie 
tysi?ca zlotych 
na kart? 
najnowszej 
generacji. A poza 
tym roznica 
pomi?dzy 
rozdzielczosciami 
640x480 a 800x600 jest raczej 
niewielka, a ludzki mozg nie jest w 
stanie przetwarzac wi?cej niz 30 
obrazow w ci?gu sekundy. Dlatego w 

znacznej cz?sci zastosowan ..stare" 
Voodoo okaze si? w zupetnosci 
wystarczaj?ce. Z tego powodu 
Righeous 3D wci?z jeszcze moze 
znalezc wielu nabywcow. 

Madness czy Scorched 
Planet, a takze 
sterowniki do 

najpopularniejszych 

systemow. 

powiedziec niczego 

odkrywczego. Akcelerator ten 
wykorzystuje magistral? PCI, wymaga 
wspotpracy z inn? kart? graficzn? 
wyswietlaj?c? obraz 2D, obydwa 
urz?dzenia l?czy si? zewn?trznym 
kabelkiem, a monitor wpina si? do 
gniazda w Voodoo i tak dalej, i tak 
dalej. Wtasciwie prawie kazdy produkt 
oparty na kosci 3dfx wygl?da bardzo 
podobnie do wszystkich pozostatych. 

Podstawow? rdznic? 
staje si? wi?c 

Porozmawiajmy wi?c o jego 
wlasciwosciach. 
Niestety nie 
mozna tu 

wyposazeme 
pakietu. W 

przypadku Orchida 
jest ono calkiem 

interesuj?ce. Oczywiscie 
na pierwszy ogieri id? gry, 

MechWarrior 2 w specjalnej, 
akcelerowanej wersji oraz Jedi 
Knight stanowi? komplet, ktory 
powinien zaspokoic kazde gusta. Poza 
tym na ptycie CD znalazly si? dema 
takich gier jak Monster Truck 

GLQuake 

Quake I 

Turok DSD 

Turok OGL 
Incoming 

Final Reality 3D 

Orchid Orchid STB 

Rozdz. Jednostka Righteous 3D 2 Righteous 3D Blackmagic 3D 

640x480 fps 68,20 27,60 61,10 

800x600 fps X X 38,10 

640x480 fps 55,00 21,20 54,70 

800x600 fps 50,40 X 48,80 

640x480 fps 63,70 35,30 64,50 

800x600 fps 54,20 X 52,20 

640x480 fps 81,70 33,20 79,30 

640x480 fps 49,29 28,55 49,86 

800x600 fps 49,88 X 49,29 

R Marks 3,54 3,03 3,59 

Drugim, nowszym 

produktem ze 
stajni Orchid 
jest... a jakze - 
Righteous 3D 

2. Jesli ktos jeszcze 
si? nie domyslil, to powiem, 

ze jest on bardzo podobnym 
urz?dzeniem do swojego starszego 
brata, tyle ze wykorzystuje uktad 
Voodoo 2. Konstrukcja karty jest 
zblizona do konkurencji (mogliscie o 
niej poczytac dwa numery temu), 
wi?c nie b?d? si? nad ni? specjalnie 
rozwodzil. Dostarczony egzemplarz 
zaopatrzony byt w 12 MB pami?ci, co 
pozwalalo mu na osi?gni?cie 
rozdzielczosci 800x600 przy petnej 
akceleracji. Oczywiscie mozna 
pot?czyc ze sob? dwa identyczne 
urz?dzenia i osi?gn?c rozdzielczosc 
1024x768 oraz jeszcze szybsz? 
prac?. To wszystko jest juz wszystkim 
znane. Przejdzmy wi?c do wynikow 
testu. Tutaj pojawito si? mate, ale 
bardzo przyjemne zaskoczenie: 
Righteous okazat si? nieznacznie, ale 
zauwazalnie, szybszy od rywali. Nie s? 
to roznice duze i tak naprawd? nie 
maj? wi?kszego wplywu na gr?, ale... 
Dla porownania', w tabelce znajdziecie 

wczesniej uzypkane rezultaty 
najszybszego jak dot?d STB 
Blackmagic. Nowy produkt Orchida 
kontynuuje dobre tradycje 
dostarczania wraz ze sprz?tem 
najlepszych i najnowszych gier. W 
pudetku mozna znalezd Jedi Knight: 
Ambush at Altyr 5, G-Police, Battle 
Zone oraz Incoming. Tak imponuj?cego 
wachlarza gier moze pozazdrodcic 
kazdy rywal. 

Wiele osob moze zdecydowac si? na 
produkt firmy Orchid, ktory w niczym 
nie ust?puje konkurencji, a w 
niektorych kategoriach wr?cz j? 
przewyzsza. W bardzo wyrownanej 
stawce akceleratordw z uktadami 
3dfx dwa modele Righteous 3D na 
pewno stanowi? ciekaw? propozycj?. 

Righteous 3D - 450 zt 
Righteous 3D 112 MB -1100 zl 
Dostarczyl: Dagma ul Gen. Janhego 15 40-015 Kalowice 
tel. (0-32) 202-11-22, lax 202-55-55 
www.dagma.cum.pl 
wivw.orcltid.com 



LSamsung SMS-8320, Philins PCA220SD •, 
W ppasie komputerowej pojawia si; 
bardzo wieloopisbwrAZiiorakich 
kompanentdw I padzespofAw pecela. A to 
JakiA twardy dysl(r a to dnukarka itd. 
Tymczasem jest jedan typ urzqdzed, o 
ktfipych zupetnie sip nie pamipta: gtaAnikl. 
Bardzo rzadko pajawiajq sig artykuly 
datyczqce tych jakze Istotnych 
komponentdw. NajczgAcieJ spatykanq 
apinlq jest przakonanie, 2e gtadnik to 
Btodnik i jedan od drugiago nie pdzni sip 
niczym appdcz mocy. Jak bardzo blpdne 
jeal takie stwierdzenie, moze powledziad 
ka2dyr kto chodby dpobipq fntepasuje siq 
muzykq. Ppawdziwe ppbfesjonalne 
„kolumny" sq ppodukowane zaledwie 
ppzez kilka fipm na catym Mela. 
Dlatago w najblizszych numepach CD- 
Action ppzyjpzymy siq gtodnikom 
ppzeznaGzonym dla uJytkownikdw 
komputepdw. 
" Jlp Na pierwszy rzut idzie 

Samsung. To wciqz 

mfode przedsi?biorstwo 
nie ma jeszcze duzego 

doswiadezenia, co 
owocuje w jakosci tak 

trudnego w produkcji gtosnika. 
Mocno, jak na poczqtek. W kilku 
zdaniach postaram si? pokazad 
braki, a takze zalety, ktorych wcale 
nie jest tak malo. Po 
oproznieniu pudefka, 
oczom ukazuje si? 
bardzo przyjemny 
widok: kolumienki 

Samsunga sq 
nadzwyczaj urodziwe. 
Zauwazafa to kazda 
przechodzqca osoba, 
a najcz?stszq reakcjq 
byto porownanie do 
pucharka (jakzwykle, 
redakeja musi 
nawiqzac do gorzafyh 
I tenze elegancki i 
estetyezny wyglqd 
jest chyba najwi?kszq 

zaletq. Nie nalezy jej 
jednak lekeewazye, bo 
bardzo cz?sto 
stanowi ona gfowne 

kryterium przy zakupie. Po 
podfqczeniu nie byfo juz jednak tak 
wesolo. Co prawda dzwi?k 
produkowany przez gfosniki byt 
czysty i pozbawiony znieksztafceri, 
ale brakowato mu zdecydowanie 
niskich tonow, a co za tym idzie - 
takze gl?bi brzmienia. Regulacja 

potenejometrem BASS (sq jeszcze 
TREBLE, balans i oczywiscie 
glodnosd) pomagala tylko w 
niewielkim stopniu. Natomiast po 
ustawieniu wysokiego poziomu 
niskich tondw z karty dzwi?kowej 
pojawialy si? niedopuszczalne 
znieksztafcenia. To tyle jesli chodzi o 
zastrzezenia. 

Przejdzmy do pozytywdw. Przede 
wszystkim nalezy tutaj wspomniec o 
sporych mozliwosciach regulacji. 
Szczegolnie przydaje si? ustawianie 
poziomu wysokich tondw i balansu. 
Poza tym li'czq si? takze takie 
drobiazgi jak zajmowanie bardzo 
matej przestrzeni biurka, dtugie 
kable, dofqczony zasilaez oraz 
wyjscie stuchawkowe. 

Podsumowujqc, gfosniki Samsunga 
sq ciekawq propozycjq dla osob, 
ktore nie chcq na nich stuchac 

muzyki, a jedynie odgtosow strzatow 
i zarzynanych owieczek. No i jeszcze 
raz: sq naprawd? bardzo fadne. 

Jako drugie pod ndz poszly Philipsy. 
I tutaj do sprawy podszedlem juz z 
mniej optymistyeznym 
nastawieniem. Po podlqczeniu 
otrzymatem jednak milq 

niespodziank?. Jakosc dzwi?ku byla 

o wiele lepsza. Mozna jq pordwnac 
do tej ze zdecydowanie najlepszych 
spotykanych w malych wiezach. 
Przede wszystkim swietnie brzmiq 
niskie tony. Dzieje si? tak za sprawq 
swietnego i sprawdzonego (mam 
taki w odtwarzaczu CD, rewelacja) 
systemu DBB. Dla wrazliwych 

istnieje mozliwosc jego wylqczenia, 
ale z calq pewnosciq nie warto. Na 
tych kolumienkach mozna juz 

spokojnie posluchac muzyki i miec z 
tego sporo uciechy. Pomaga w tym 
moc: 220W muzyeznej (Samsungi 
mialy 120W gwoli scislosci]. Juz 
przy pofowie regulators biurko 
przyjemnie podskakuje przy co 

mocniejszych nutkach. Zupetnie innq 
sprawq jest system dzwi?ku 3D. Na 
poczqtku wlqczylem go do porzqdnej 
muzyezki. Moje zaskoczenie nie 
miafo granic: przez pot?zny poglos i 
opdznienie praktyeznie nie mozna 
bylo niczego dokfadnie ustyszec. Juz 
mialem ochot? objechac za to cafe 

gfosniki, ale odpalifem Quake'a. 
Mamo, to byf czad. Metal i techno 
dostajq takiego, za przeproszeniem, 
kopa, ze az trudno to opisac. 
System 3D zostaf wybitnie 
stworzony do gier z mrocznym i 
ponurym brzmieniem. Podczas 
przemierzania kolejnych labiryntow 
naprawd? chodzity mi ciarki po 

plecach. Dlatego natychmiast 
odwofafem wszystkie moje 

wczesniejsze sqdy i okreslam dzwi?k 
3D w Philipsach jako rewelacyjny. 
Tym razem bardzo przydaje si? 
wyfqcznik tegoz systemu. Gdy chce 
si? skonezye gr?, wystarezy jeden, 
szybki ruch palca i wszystkie 

wspomniane nieprzyjemnosci znikajq. 
Jedno do czego mog? si? przyczepic, 
to brakwyjscia sfuchawkowego. No i 
jeszcze cena. Nie jest najnizsza, ale 
warto wydac par? zfotych na bardzo 
porzqdny produkt niz m?czyc si? z 
charczqcymi imitaejami gfosnikow. 

Cena (z VAT): Samsung: 151 zl, Philips: 232 zl 
Doslarczyl: Cadena Systems, ill, Poznansha 15 
62-D20 Swarzedz-Jasln 
lei. 10-61) 017 30 22, lax (0-61) 817 30 50 
www.cailena.com.pl,www.samsung.eom,www.pliilips.com 
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Samsung SCW-230 
No i tralit sty drazliwy lemat: przyszlo mi 
opioid nagrywarkp do wypalania plyt CD- 
R. Jak wszystkim wiadomo, w naszym 
praworzitdoym kraju lego lypy urzadzenie 
slozy przede wszystkim do produkowania 
nielegalnych kopii programow i gier 
komputerowych. Ze wzglgdo oa profil CD- 
flciion (zdecydowana wipkozodd recenzji 
opisuje wtaSnie software) jestedmy 
dosyc wycznleni no sprawy piraotwa, 
gdyz posrednio szkodzi ono rdwniez earn. 
Dlatego sporo czasu zajpto mi 
przemydleaiecliarakteruteksto, ktdny 
wtaSnie czytacie. W koncu doszedtem 
jednak do wniosku, ze maze nie jest tak 
zle, jak sip wszystkim wydajei 
nagrywarki sp wykorzystywane takze w 
zgodzie z prawem. Sami mamy w redakcji 
takp i jest earn polrzebna do Iworzeoia 
matryc krpzkow, ktore otrzymujecie z 
czasopismaoii. Poza tym wiele firm i osob 
prywatnych posiada spore zbiony 
dokomeotow, ktore trzeba zarchiwizowac 
albo szybko przeniesc oa inny komputer. Z 
tym optymistycznym nastawieniem 
przechodze do wtasciwego opisu, 
konczac ten nieco przydfugi wstpp. 

J-L-P Urz?dzenie, ktore 
wywotalo u mnie takie 
w?tpliwosci to Samsung 
SCW-230. Jest to 
nagrywarka CD-RW, co 
oznacza, ze moze ona 

sluzyc zarowno do wypalania 
zwyklych, tanich pfyt CD-R, jak i 
drozszych (ok. 60 zl) nosnikow 
wielokrotnego zapisu CD-RW. Nap?d 
podf?cza si? do zt?cza ATAPI, dzipki 
czemu nie trzeba miec specjalnego 
kontrolera. Wbrew plotkom jest to 
rozwi?zanie dosyc stabilne, a jedynie 
nie poleca si? f?czenia na jednym 
kanale nagrywarki z drugim 
urz?dzeniem (twardy dysk czy CD- 

ROM]. Aczkolwiekjeszcze nigdy nie 
zdarzyto mi si?, zeby sprawiato to 

jakies powazne kiopoty. Samsung 

potrafi zapisywac plyty z 

maksymalnie podwojn? pr?dkosci? 
(ok. 35 minut na plyt?], a 

odczytywac z szesciokrotn?. Caly 

proces nagrywania mozna 
kontrolowac dzi?ki dwom diodom, 

ktore swoimi roznokolorowymi 
biyskami informuj?, co aktualnie 
si? dzieje z plyt? i czy wszystko 

jest w porz?dku. Dosyc istotn? 
spraw? jest takze bufor, ktory w 

Samsungu ma pojemnosc 1 MB. 
Zmniejsza to zagrozenie, ktore 
plynie z potrzeby stafego doplywu 

danych. Jak bardzo jest to istotne, 
przekona si? kazdy, kto nie ma 
szybkiego dysku i duzej ilosci 
pami?ci. Oczywiscie nagrywark? 

mozna wykorzystywac rdwniez jako 
zwykly czytnik, ale ze wzgl?du na 

nie najlepsz? szybkosc i czas 
dost?pu, sporo ustppuje ona 

nowoczesnym nap?dom CD-ROM. 
W pudelku oprocz samego 
urz?dzenia znalazlo si? takze po 

jednej plycie CD-R i CD-RW, a takze 
kabel audio i instrukcja obsfugi. 

Omowmy teraz w skrocie jak 
przebiega proces nagrywania. 
Istniej? dwa sposoby: klasyczny, 
wykorzystuj?cy specjalne 
oprogramowanie i nowy, poprzez 
sterowniki DirectCD, Pierwszy 
polega na tym, ze uruchamia si? 

program, w ktdrym tworzymy list? 
plikow przeznaczonych do 
nagrania. Wygl?da to 
bardzo podobnie do 
zakladania 
katalogow i 
kopiowania 
plikow. Mozna 
w ten sposob 

Wymaga jednak zbierania i 

przechowywania na twardym dysku 

plikow az do momentu ich nagrania. 

Czasami moze bye to niewygodne 
i dlatego istnieje drugi sposob na 
nagrywanie CD-R: DirectCD. Ten 

specjalny zestaw sterownikow 
pozwala uzywac nagrywarki 
podobnie jak staeji dyskietek. Now? 

pfyt? trzeba sformatowac i pozniej 
mozna na ni? normalnie kopiowac 
pliki bez uzyeia zadnego specjalnego 
programu. Po prostu zaznaezamy je 
w eksploratorze i przenosimy na 
ikonk? nagrywarki. Prawda, ze 
proste? Dodatkowo mozna pliki 

kasowac (choc nie przywraca to 
miejsca na plycie], zmieniac im 

nazwy i przesuwac do innych 

katalogow. Zupelnie jak na normalnej 
dyskietce. Oczywiscie byloby zbyt 
pi?knie, gdyby DirectCD nie miaf 

wad. Po pierwsze jest on dosyc 
wolny. Jesli wezmiemy 650 MB 
plikow i skopiujemy je na CD-R, to 
zajmie nam to nawet kilkakrotnie 
wi?cej czasu niz przy metodzie 

tradycyjnej. Poza tym plyt? b?dzie 
mozna odczytac w 
zwyklym nap?dzie 
CD-ROM 
dopiero 
po 

czas dogrywamy male poreje danych 
na kr?zek i nie potrzebujemy ich 

przeniesc na inny komputer. W 

przeciwnym wypadku wygodniejszy 
jest omawiany wczesniej program. 

Samsunga SCW-230 jest 

sprzedawany z gotowym do pracy, 

zestawem oprogramowania. 
Oczywiscie znajduje si? tarn pakiet, a 

takze program Easy CD Creator 3.0, 
ktory jest jednym z najlepszych 

produktow tego typu dost?pnych na 
rynku. Pozwala on m.in. na zapis 
kr?zkow wielosesyjnych oraz 

importowanie i edycj? poprzedniej 
sesji, a takze na zapis plikow z 

dlugimi nazwami, szybkie i dokladne 
kopiowanie plyt, obrobk? i zapis plyt 
z muzyk? (mozna je pozniej 

odtwarzac w zwyklych czytnikach CD 
w wiezach itp.) i wiele, wiele innych. 
Z calym przekonaniem mog? 
powiedziec, ze Creator jest godny 
polecenia ze wzgl?du na prostot? 

obslugi, zaawansowane mozliwosci 
i stabilnosc. 

Samsung jest ofert? raezej 

przyzwoit?. Za rozs?dne pieni?dze 
otrzymujemy kompletne rozwi?zanie 
z dobrym jakosciowo sprz?tem, 

swietnym oprogramowaniem 
i czystymi plytami. Producent 
najwyrazniej przeznaczyl to 
urz?dzenie dla ludzi nie maj?cych do 

tej pory stycznosci z nagrywarkami, 
a ktorzy widz? potrzeb? 

przechowywania i 

przenoszenia 

swoich 

dokladnie 
zaprojektowac, 
jak b?dzie wygl?dac 

struktura przyszlej plyty. Jest 
to metoda bardzo wygodna, gdy 

mamy zgromadzon? wi?ksz? ilosc 

danych i chcemy je jednorazowo, 
szybko przeniesc na zloty kr?zek. 

zamkni?ciu tzw. sesji, co z kolei 
uniemozliwi dalsze kopiowanie 

poprzez DirectCD. Dlatego jest to 
rozwi?zanie dobre, jezeli co jakis 

4 
l - danych. 

Nalezy 

tutaj dodac, 
ze plyty CD-R s? 

w tej chwili tak 
tanie, ze zaden inny 

noSnifc nie bferuje 
podobnej ceny za 1 MB. Przy 

swojej znaeznej wytrzymalosci 
mechanicznej wci?z stanowi? one 

bardzo dobre rozwi?zanie nawet w 
nadci?gaj?cej erze DVD, 

Cenalz VAT): 1450 zl 
Dos(arczyt:Cadena Syslems 
ul. Poznansha 15. G2-02D Swarzgdz-Jasln 
lei. [0-61] 817 30 22, lax (0 61) 017 30 50 
www.catlena.GDin.pl,www.samsuno.com 



THE ARTEFACT WARS 
WJ^ZYKU POLSKIM 

MIEJSCE PLANETA ARCONIS, DALEKO W KOSMOSIE. 

CZA$:TY$IAC LAT PO OSIEDLENIU ARCONISU, WIELE LAT PO ZNISZCZENIU ZIEMI. 

PROBLEM: DWA GIGANTYC2NE KQNCERNY WALCZAyOE O WLADZEj NA TEJ PLAN EC E* 
PRZYCZYNA KONI LIKTU; SPtiR O PRAWG PO W Y DO BY WAN IA I BA DAN IA ARTEFAKTOw - 

POZOSTAiOiO POPIERWOTNEJ POZAZIEMSKIE/CYWI LI ZAO I, Kl6RA ZASTALA PRZEZ LUDZ! 

CAtKOWICIE ZGtADZONA. CYWI LIZACJA TA POZOSTAWItA PO SOBIE CUDOWNE 
WYNALAZKI TECHNICZNE, KTORYCH OPANOWANIE PRZYNOSI ZE SOBA SEAWE 

5ICNU5 JEST SF STRATEGIA TYPU TURN-BASED. POSIADA ^ 
W SUMIE 19 MISJI. ZAWIERA ROWNIEZ OK. 20 MINUT ~ 

ANIMACJI.WWYNIKUKOMBINACJISTRATEGIIZBOGATA ^ ... * 
AKCJA G RAN IE STAJ E Sl^ WCIACAJACA ZABAWA- W ** ' 
IZOMETRYCZNY3D WIDOK I PLASTYCZNYTEREN. W - _~ 
WYSOKA INTELICENCJA PRZECIWNI KA. J E DNOSTKI " Wtk 
POTRAFIA OCENIC KORZYSCI I Nl EB EZPI ECZENSTWA ^ |P” 

DANEJ POZYCJI I WEDLUC TEJ OCENY PODEJMUJA >m7 A 0 * 

DZIALANlAJEDNOSTKILAdZASIE WARMIEI DZIAtAJA W ^ 
W SPOSOB SKOORDYNOWANY. W MISJACH OFEN- VJ 

SYWNYCH NlEPRZYJACIEL BRONI Sl^ I W PRZYPADKU WAk/I ■ 
POTRZEBY COFA Sl^ W MISJACH OBRONNYCH 
KONCENTRUJE SWE SltY NA ATAK , NAWET NA KILKU 
FRONTACH JEDNOCZESNIE. 

W GRZE ISTNIEJE 45 ROZNYCH JEDNOSTEK I 11 BUDYNKOW. JEDNOSTKI DZIELA SIE; NA: ARMI^ 

LADOWA, MORSKA, LOTNICZA I ZAP LECZE TECH NICZNE. KAZDA JEDNOSTKA POSIADA 1 LUB Wl ^CEJ TYP< 
DO PEtNEGO SUKCESU I WYGRANIA WOJNY NIEZB^DNA JEST KOORDYNACJA ROZNEGO RODZAJU WOJ 
ROWNIEZ PODCZAS BITW WYKORZYSTYWAC NIEROWNOSCI TERENU I NATURALNE PRZESZKODY. 

| CORACE NOWOSCI Z NASZECO KATALOCU, KTORY OTRZYMA5Z BEZPtATNIE! 

5ETKI SHAREWAROWYCH 
CIER 

szt SICNUS 

szy SUPERCRY I 

srr SUPERCRY III ULICA 

IMIlj I NAZWISKO 

,n 
W J^ZYKU POLSKIM 

szr KATA LOG MIEJ5COWOSC KOD 

PRZY ZAMOWIENIU NAD 50 Zt 

DO CENY NIE DOLICZAMY 

KOSZTOW PRZESYLKI. 

MASZ JAKI EGOS KOLEGI; LUB RODZENSTWO. 

KUPMU KOLEKCJ? SHAREWAROWYCH GIERZA 

WA PAN I ALA CENf;. NA PtYTACH ZNAJDZIESZ 
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LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Hejal 
Jak widac, po wakacjach od dawna ani sladu..., a my nadal na trzech stronach! Kosztowafo nas to 
troche zdrowia (czepianie siy nog wydawcdw i Naczelnego nie jest mate takie przyjemne), ale jednak 
udalo sig nam wywalczyc dodatkowq (stale!) strong na AR. Lojalnle uprzedzamy, ze to jest mzystko, 

co mozemy zrobic - o dalszym rozszerzeniu dzialu bgdzie mozna pomarzyc dopiero w momencie, gdy 
CDA bgdzie mlal co najmniej 150 stron. Ale tak czy siak jest to chyba najobszerniejsza rubryka korespondencyjna 

we wszystkich pismach o takim profilu, jak nasze, wigc jest slg z czego cieszyc... Aha! Przypominamy, ze w kazdy pigtek, od 14 
do 16, na warszawa.irc.pl, kanal Redaction, mozecie sobie z nami pogadad Jive” na IRCu. Zapraszamy! 

Mysi miesigea: Gdyby si$ nam tak chciato, jak nam si§ nie chce... 
Mega Girl’s Corner! 

Kochani /Wo/7 Trzymam w dfoni najnowszy numerek 

CDA, otwieram Action Redaction i... liseik z mojg xywg. 

Spoko. Sama radosc. Dzigkujg Smuggler za rady, ale 

nie z takimi wampirami miato sig juz do czynienia. (...) 

Mr Jedi nie lubi piwa... hmm... wtasciwie to cudownie, 

bo ja tez (kolejny mutant?). (...) Pytanie: jak mogliscie 

zamiescic petng wersjg Horneta? Przez miesige do 

komputera nie dojdg (...) (tata - maniak samolotowy). 

(...) Dajcie jakis powod do uskarzania sig, bo 

przeglgdam ostatnie wydanie i nie mam na co sig 

zalic!!! (...) Wszystkim kawalerom przesytam 

siarezystego buziaka, wszystkim zajgtym panom 

kurtuazyjny pocatunek w policzek. (...) 

Devi z Inowroclawia 

No dobra - ale pami^taj: ja ostrzegalem przed blizszymi 
kontaktami z Mr Jedi. Reklamacje, zqdania odszkodowah 
za nieodwracalne zmiany psychiki i np. pozwy o 
alimenty nie bpdq przyjmowane ;). A co do uskarzania 
si?,.. ehm, „szukajcie, a znajdziecie". 

(...) Gdy dochodzg do listow czytelnikdw, zawsze sig 

smiejg z ich wymagan. Chcg zeby gazeta byta tansza, 
miata wigeej pelnych wersji gier; zeby byty teledyski, 

filmy, dema, sharewary i inne bajery. Nie pomysleli 

jednak o tym, ze: gazeta wtedy bgdzie drozsza, a po 

drugie: nikt ich nie zmusza do kupowania CDA. (...) 

Niech sobie poszukajg innych gazet (...) ciekawszych 
od CDA. (...) 

MiSka spod Zakopanego 

No wiesz, ludzie chca po prostu, by w CDA byto jak 
najwi?cej ciekawych rzeezy za jak najnizszg cen?. Nie 
mozna o to miec do nich pretensji, choc naturalnie 
dobrze by bylo, gdyby kazdy miaf jednak na uwadze, ze 
cudow w tej branzy nie ma i na pewno nie mozemy 
zrealizowab wszystkich sugestii... Ale - kazdemu wolno 
marzyc! 

(...) Unreal jest fajng grg, ale nie ma w niej nic 

odkrywczego (no, mote engine). (...) Czy jednak 

grafika w Final Fantasy VII nie jest rownie 

zachwycajgca? Gra ta jest innowacjg w dziedzinie gier 

RPG (...) Uwazam, ze ona bardziej zasluguje na max. 

oceng. Sgdzg, ze do tej oceny przyezynit sig Mac Abra, 

mam raejg? (...) 

Olga Modrzewska, Biafe Biota 

Trudno w ogble porownywac te gry, bo to tak jakby 
dyskutowad co jest lepsze: loddwka czy kuchenka 
mikrofalowa? Redakcyjni spece od RPG nie uwazajq 
jednak FFVII za jakgs super-innowacj? w kanonie RPG i 
dlatego gra dostata takie 9+/10, a nie 10/10. A 
nieszcz?sny Mac Abra w ogole nie brat udzialu w ocenie 
FFVII, gdyz stwierdzil, ze o grach RPG ma bardzo blade 
poj?cie. 

(...) Po odpaleniu czerwcowego Bonusa 1 przy 

wigczaniu komputera pojawito sig jakies inne logo (...) 

I kolei przy wytgczeniu pojawila sig jakai drewniana 

maska. (...) Co sig stato? (...) I jeszcze jedna prosba: 

nikt nigdy nie publikuje moich listow. Czy wy tez 
bgdziecie tacy? 

Dzara z Andrychowa 

Musialad przy tym jakimd cudem uruchomic zawarte w 
nim programiki, ktore podmieniajq firmowe logosy W’95 
na inne. (Ale jak to zrobilaS, ze samo si? zrobito?!). 

(...) Czy wy wiecie jak my, biedni graeze, poswigeamy 

sig dla grania? Odmawiamy sobie rdznych uzywek, 

poreji loddw (...) Aie na buzki powraca usmiech, gdy 

dostajemy w tapki najnowszy CD-Actionek, ktore wedle 

mnie i nie tyiko mnie, jest najlepszy. I nie podlizujg sig 

wcale po to, zebyscie usungli z gazety jakis dziat. 

Uwazam, ze kazdy powinien miec artykut na jakis 

interesujgcy go temat i nie nalezy mu go odbierac, 

nawet jesli sig nam nie podoba. (...) Szata grafiezna 

CDA jest niemal idealna („niemal” z powodu spisu 

tresci), teksty sg doskonate, a CDek - sam miod. (...) 
Catuski, buziaki itd. 

SPIDERWOMAN, Opole 

Ech, mito si? czyta taki list, W ogole fajnie, ze pisujg do 
nas dziewezyny,., (coraz wi?cej i wigcejl). Zauwazcie, ze 
te listy od nich sq jakies takie.,, ciepie, slodkie, mile,., 
Jak i same dziewezyny ;). Jak to mowi pewien moj 
kumpel podezas „m?skich" imprez: „tylu wspanialych 
facetow dookola,,. a ja i tak wol? kobiety1’. My zreszt^ 
tez;)). Wi?c - buzi dla wszystkich naszyeh czytelniczek! 
Aha! Dostalismy raezej osobisty list od pewnej 
dziewezyny (ten z sugestiami co do randek, radami dla 
Jaspin itp,). Byla tarn pewna BARDZO interesujqca 
propozyeja... Odpowiedz redakcji brzmi: tak! Tak!! TAK!!! 
(a Wy mozecie si? zastanawiac co to byta za propozyeja, 
zberezniki;))). 

Blqd?! 

(...) W sierpniowym i wrzesniowym numerze CDA jest 

btgd w wigkszosci gier. Brakuje pliku DLL DINPUT.DLL. 
Proszg o pomoc! 

Bartosz Muszyriski, todz 

To nie btgd na CD, tyiko widac uwalit Ci si? ten plik, Gnaj 
do jakiegokolwiek kumpla i go odkopiuj - i po sprawie. 
Ew. moze to bye kwestia biblioteki DirectX? Tj. zobaez 
czy masz zainstalowany DirectX 5.2, ktorego to programu 
wymaga obecnie wipkszosc demek. 

Brutality 

(...) Zamieszczajcie przy kazdej recenzji poziom 
brutalnosci danej gry. (...) 

PietreX z Miechowa 

Raezej trudno to zrealizowac, Po pierwsze brak skali 
odniesienia {co przyjgb za jednostk? m3 ary brutalnoSci - 
Mt lilrow krwl. trnpbw na minut? itp.), W efekeie np. 
szachy - dajemy im 10/10 (przeciez lam non-stop toezy 
si? wojna, blje si? piony, atakujemy m\a i krdiov^, a ca 
robi si? z koniem, to ai wstyd pisac... Pawledzmy, ze 
podpada to pod zn?canre sJ? nad zwierz?iami..,;)). A po 
drugie gra jest brulalna \ krwista, lo mowa o tym w 
recenzji. Staramy si? unikac mnozenia rozmaitych ocen . 

Plakat na 1 mm? 

(...) Na wstgpie chciatbym zaznaezye, ze cenig Wasze 

pismo z wielu powodow: cena, recenzje uzytkow, a nie 

tyiko gier, recenzje gier i programow egzotycznych 

(tin. nie opisywanych w innych pismach), zawartocc 

plytek. (...) A przy okazji: problem brakujgcego 1 mm 

oktadki, (...) Niektdrzy Itczg He to metrdw papieru 

zgarniacle (...) i iiez to plakatdw mozna wydrukowac 

na z&Qsiezgdzonych 40 czy Hu metrach papieru.,. (...) 

To przeciez bzdura (...) jak kto& zadowoli sig plakatem 

o szerokosci fmm (trzeba przeciez (e pargdziesigt 

metrdw podzieltC sprawiedliwle) to niech ma. 

OryQz Warszawy 

Tu drukulemy tyiko bardzo niewielki fragmenclk z 7- 
stmnowego fistu wydrukowanego mab) czciortkq. 
Pomini?te fragmenty przekazali^my tym, do ktOiych byty 
adresowane (szczegdfnie lyczy si? to Ugly Joe’go. kldry 
dzl?kuje za bardzo rozsqdng polemrk? na temat Star Wars 

- przekonates go w paru miejscach do swoich raeji). A co 
do plakatdw - szczera prawda;). 

Dziiiwne pytania 

1. Dlaczego dajecie petng wersjg gry + dema + 
gazeta + 2 CD za niecate 15 zt, jezeii w sklepie taka 
gra kosztuje jakies 80 zt? 

Po prostu nam odbito, Ale jesli uwazasz, ze to bez sensu, 
to bez problemu przemnozymy nasz^ cen? przez 10. 
Wszystko dla klienta!;) 

2. M6j kolega po uruchomieniu waszego dema 

Comanche 3 (jeden ze starszyeh numerow CDA) musiat 

formatowac dysk. Co wy na to? 

Znamy lepszy numer: jeden nasz znajomy zaraz po 
uruchomieniu demka gry z CD pisma XX potknqt si? o 
kabel zasilaj^cy i zlamal sobie obojezyk oraz stojak na 
kompakty!!! I co Ty na to? A mowiqc serio: raezej nie 
widzimy zwi^zku mi?dzy oboma faktami. To musiat bye 
jakis pechowy zbieg okolicznoscu 

3. Co to jest i co znaezy „Cover CD”. 

Listotele! A) Koreariski trzynogi i jednooki poeta zyjqcy w 
XIII p.n.e. na Grenlandii; B) Najnowszy model lataj^cej 
maszyny do szyeia dla dyplomatow; C) Okreslenie 
kompaktu dol^czonego do pisma i stanowiqcego jego 
integral cz?sc. Nagrodq b?dzie 200 milibajtow pami?ci 
RAM w sprayu. Ew program, po ktorego uruchomieniu 
obj?tosc HDD wzrasta do nieskonczonosci. 

Uzytki 
(...) Co do programow uzytkowych to jestem za, a 

nawet przeciw. Jak mnie cos zainteresuje to 

przeczytam, jak nie - to oming (...) Ta rubryka jest 

potrzebna (...) Taki Poser sprawit, ze nie spafem dwie 

noce (...) Niech moc bgdzie z Deadmanem i 
scenowcami (...) 

IVIaXJVlisyu, Gdansk 

Redakcja bije si? w piersi z powodu, ze Twoj list 
zapodzial si? w przepastnej szulladzie biurka Smugglers i 
pokazal si? nieco pdzniej mi powinien. (Smuggler dostat 
za to w karezyeho od Naczelnego, ze az echo poszlo, Mr 
Jedi). [To byl taki specyficzny wyraz uznania za 
caloksztalt mej pracy - Smuggler].;) 

Nowa cena 

(...) Jak jeszcze raz podniesiecie ceng, to bgdg musiat 
rozwaiic... skarbonkg. 

Pedro 

Postaramy si? mozliwie dlugo do tego me dopuscic... 

Kompakty na sprzedaz? 
(...) Powinniscie ungdzid wysylkowg sprzedaz CD. (...) 

Nabywca wybiaratby sobie demka z Waszych CD 

(oprdez pelnych wersji) (...) to zamkngloby usta 

wszystkim ktdrzy proszg o powtOrzenie dem. (...) 

W.AjElRQseJr, 

Pomysi leoreiycznie coot, a | praktyce.. Raz, ze 
wymagaloby to koszmarnych nakiaddw (kazdy CO 
nagrywany poniek^d j?cznie"; man.ufaklurai) * a skqd 
ludzie, nagrywarki Up. Dm. it sparallzowafoby mm to 
prac?, bo wszyscy tyiko by nagrywali CD. Trzy - nie 
wiem czy zwfOcite? uwag? na nadruk na CD - 
KOMPAKTY NIE MGG^ BYC PRZE0MI0TEM HANDLU, 1j. 



nie mozemy sobie dorabiac sprzedazq samych CD. 
Kompakty sg nierozdzielnq cz?sci3 naszego pisma! 
Autorzy nie zyczq sobie, by ktokolwiek na ich demach 
zarabia! i udost?pniaja je WYU\CZNIE do zamieszczania 
na Cover CD. Tak wi?c - kicha. 

Sugestywne sugestie 

Powiesic za [fiu... fiu! - red.] ludzi, ktorzy chcg 
wyrzucic seen? z CDA. Nie jestem scenowcem, ani 
nigdy nim nie zostan?, aie lubi? patrzec co ludzie 
wyprawiajg z naszymi biaszakami. Sam traktuj? seen? 
jako nowoczesng sztuk? (oczywiscie trafia si? i chtam, 
jak wsz?dzie), bo przeciez dema, grafika i muzyka 
niczemu konkretnemu nie stuzg, a jedynie temu by je 
podziwiac i delektowac si? nimi (tak samo jak obrazy 
Picasso czy muzyka Mozarta). (...) APEL do 
poczgtkujgcych scenowcow: Ludzie, opanujeie si?! To, 
ze stworzyliscie par? obrazkow, modkow czy innych 
xm-mow, nie znaezy, ze jestescie genialnymi 
kompozytorami (czy grafikami). Pocwiczcie naprawd?, 
zanim cos puscicie w swiat, bo pozniej mozecie si? 
tego wstydzic. 

Tak trzymac!!! Masz 200% procent raeji! Z tym apelem 
tez.;) 

Pomozcie przejsc 4 level Clasha dla chrzescijan. 

Dobra, ty lej tych z lewej, a my w tym czasie zlupimy 
zamek. No to... trzy - czte.j... Ry!!! Wal draniM! A serio: 
nie wiemy w czym dokiadnie masz problem. W CDA byiy 
drukowane tipsy i poradnik Jak grab" - moze to ci 
pomoze? 

Jestescie prawie ddskonali, poza oktadkami. Te 
dobierane sg fatalnie. Mam propozyej?, aby tak 
zaszczytng tytufowg stron? zajmowal screen z gry, 
ktora w numerze otrzymata najwyzszg not?. 
Przynajmniej wiadomo by byto, czemu taka okfadka a 
nie inna. 

0, nie ma tak lekko. Po pierwsze czasem kilka gier 
otrzymuje 9/10 - ktora wybrac? Po drugie - ^omnalny" 
screen zrzucony na oktadk? wyglqdalby po prostu 
koszmarnie (pikselosus maximus & totalnus badziewus). 
To, co widzicie na oktadee, ma rozdzielczosc rz^du 
3000x2000 (albo i wi?cej...). Jak sam rozumiesz, o 
dobry screen na okladk? nie jest wi?c tak prosto ani 
latwo.+, 

Przeniescie ActionPlus do CDA. (...) 

Lookas 

Nie ma sprawy. Tylko tyle, ze cena CD-Action Plus b?dzie 
wynosic wbwczas 14.99 PLUS... no wlasnie,;} 

To ja, czyli... 

Wasz Totalnie - i - Niezwykle - Lubigcy - Dry - Roznego 
- Rodzaju - fan: Fudger, kupil lipcowy numer CDA 
(pomin? tu zachwyt nad Timeshockiem, bo mi dyskietki 
nie starezy...). (...) Palrz? na okladk? - Unreal: 10/10!!! 
Hmmm (hm, hm).... kiedys w Action Redaction kto$ 
mgdrze napisat, ze gra, ktora zastuguje na 10/10 
powinna zainteresowac kazdego: stratega, wielbiciela 
gier akcji itp. Tymczasem Unreal[ cho6 jest w/g mnie 
NTiCG (Naprawd? Totalng i Czadziorskg Gierg), to nie 
sgdz? zebyjakis strateg piaf na jej czesc peany... [No 
to zapytaj Mac Abr? ;) - redakeja/. Tym niemniej 
zgadzam si? z Wami, ze Unreal jest grg przetomowg i 
w pefni zastuguje na t? ocen?, nawet za teebnik? i 
osiggni?cia, jakie wniosta do swiata gier. (...)Dzi?ki za 
poziomy do Blooda (tudziez za Posera). 

Oto rqczka do pocalowania... tylko nie obSlin!;))) 

Po dtugim zastanowieniu si? daj? warn 10/10 (choc to 
za mafo, don’t you think?). 

Powiedzmy, ze jakos przebolejemy tak skandalieznie 
zanizonq ocen?. I mamy przy okazji proSb? - dyskusje na 
temat „czy Unreal zastuzyl na 10/10" i „czemu Unreal ma 
10/10, a gra X nie" uwazamy juz za ostateeznie 
zamkni^tqt 

Ps. Pozdrawiam CoST?, redakcj? (t? zmutowang stref? 
tez) [Wunga unga! - odpowiada strata], dziewezyny 
(Tomek! Adrian! (CDAB/98). Co jest? Dziewezyny 
pozdrawiac prosz?!! A poza tym: Pultusk RulezU) 

Kochajqcy;) Fudger, Puttusk 

Zboj w spodniach 

Kupuj? was od pierwszego numeru i postanowitem do 
was napisac. (...) 

2) Wiem, ze Krolestwo Chaosu jest o RPG, ale czy nie 
mozna by w jednym numerze poruszyc tematu o 
strategicznych grach planszowych, a w szczegolnosci 
o ich anatomii? (..) 

Yabol ozywif si? sfyszqc cos o opisywaniu anatomii 
(niedawno robil „Encyklopedi? seksu")... i stwierdzil, ze 
jak najbardziej - w miar? realnej przyszfosci. 

5) Jestescie gorsi od Catsa! A wiecie dlaczego? Bo oni 
dajg duzo zdj?6! A Wy daliscie tylko jedno i to nie 
podpisane!!! Co mi z tego, ze mam Wasze twarze, 
skoro nie wiem do kogo nalezg?!? Domyslam si? 
jedynie, ze pan zupetnie po prawej naiezy do 
naczelnych. A tak przy okazji (rzecz tyezy si? 
samcow)... Ale wy brzydcy jestescie!;-) 

Ale za to mamy pi?kne, czyste, wrazliwe duszyezki... i 
jakos wcale nam nie przeszkadza, ze si? nie podobamy 
innym facetom. No, moze poza tym m???skim (?) 
osobnikiem z redakcji, ktory po przeczytaniu tego listu 
zaj?czal „od razu wiedzialem, ze ten moj cieri do powiek 
fatalnie wychodzi na zdjeciach" j zaczql gorqczkowo 
poprawiac makijaz. 

7) Kiedys, gdzies nabazgraliscie, ze wszystko zalezy 
od nas, ze nie ma u Was rzeezy straconych - 
ktamaliscie:(. Chodzi mi o demko WET (...). W tej 
chwili nie chodzi mi juz tyle o demko, co o rzetelnosc 
waszego stowa. Cokolwiek zrobicie, plama na honorze 
pozostanie (no chyba, ze zamiescicie petng wersj? 
„Unreal”;-) [przed rokiem 2564]). 

Demko czeka sobie w archiwum na lepsze czasy, spoko. 
Istnieje szansa, ze pojawi si? przed rokiem 2032, pod 
warunkiem, ze 1 styeznia wypadnie w czwartek i b?dzie 
peinia ksi?zyca. 

10) Co do tego anonima, ktory przyszedl do was w 
numerze 08/98 - po waszym ocenzurowaniu 
powinniscie go zamiescic w dziale na luzie, czytajgc 
go, mato co nie posikatem si? ze smiechu. (...) 

My tez; z tg subtelnq roznic^, ze wytnij ze swego tekstu 
sekwencj? „malo co nie", a b?dziesz wiedzial jaka byla 
nasza reakeja. 

11) Co to znaezy Jajansiarze”? 

Sg to ambiwalentnie mizoginiezni i eschatologicznie 
interaktywni izotropowi i endemiezni przedstawiciele 
odmiany gatunku homo sapiens, czyli w skrocie: matoly i 
cieniasy, czyli my dwaj;). 

13) Wydrukujcie mnie w gazecie, bo jak nie, to 
wybiegn? na ulic? i b?d? udawat zboja co po kolana 
ma... (Ha! Zberezniki! Mysleliscie, ze co tu b?dzie 
napisane?) ...spodnie! - bo to modnie i wygodnie!!! PS. 
Na tym kohez?, jestescie najlepsi na dany moment i 
dlatego w na tg chwil? zastugujecie na ocen? 1/10. 

M@tekzGorzowa Wlkp. 

CoSTa is great! 

(...) A poza tym popieram CoST? co do sceny, choc 
sam tez gram. Rozumiem, ze mozna z 0,8 Gb poswi?cic 
na gry - ale czyz nie lepiej kupic konsol? i rdznic? w 
cenie pomi?dzy np. PSX a porzgdnie skonfigurowanym 
PC przeznaczyc na gry? Przeciez komputer nie sfuzy 
tylko do grania! (...) 

Kondziu z Warszawy 

Exactly!!! 

Konkrety 

1. Nie lubi? ludzi, ktorzy kupujg pirackie wersje gier i 
majgc z nimi problemy zwracajg si? o pomoc do Was. 
Niech sobie radzg sami (...) 

Albo niech wysytajq protiucemom li$ty „mam pirackq 
wersj? waszej gry, bardzo mi si? padoba, wi?c czy 
mozecie przyslac mi ksero insirukc|i".;) 

4. Co do petnych wersji gier (cato-kompaktowych) to 
mog? powiedziet jedno: tak trzymab i nie puszczad! 
(...) 

A po-puszczac mozna?;) 

8. Jestescie jedyng gazetg, ktora dba o czytelnika i 
zyje z bliskosci z nim. 

Zatem jesli ktos nagle, np. poczuje w tozku czyj^s 
obecnosc, to nie wykluczamy, ze b?dzie to np. pewien 
redaktor CDA, ktory postanowif zyc w jeszcze wi?kszej 
bliskosci z czytelnikami... plci zehskiej;). A w ogole - 
thx! 

10. Dzi?ki za Action Plus (...) 
12. Pozdrawiam wszystkich mitosnikow J.R.R. Tolkiena 
(...) 

Aragorn, Zqbkowice SI. 

My tez!!! Frodo for president! 

Roznica 

1. Napiszcie czym roznicie si? od innych tego typu 
pism. 

Ales nam zabif ewieka... Na przyklad nazwq, autorami 
recenzji, formatem, nakladem, zawartosciq CD... kurez?, 
WSZYSTKIM! ;) 

8. (...) Dowiedzialem si?, ze jedna z waszyeh 
sprzgtaczek jezdzi Mercem, pewnie sprzedafa butelki 
po piwie zebrane w redakcji. (...) 

Nie daj si? zmylic pozorom, Jesli widziafes kogo$ w 
Mercu, kto przypomina skrzyzowanie Peggy Bundy z 
Roseanne - to musiat bye albo Naczelny, albo Ugly Joe, 
ktorzy zresztg rzeczywiscie dorabiaj^ sobie po godzinach 
sprz^taniem redakcji, Reszta redakcji donoszona jest do 
pracy lektykami, a wywozona taezkami. 

14. Wszyscy jestescie na warunkowym zwolnieniu, czy 
tylko cz?sc redakcji? 

Doom Swirus 

Prawidtowa odpowiedz brzmi: cz?sc jest, cz?sc byla, a 
reszta b?dzie - o ile uda si? nam przekupic s?dziego 
kasetq z filmem Judge Dredd. 

Pytanie i zrozumienie 

2. Czy gdybym przystaf Warn moj artykut (nie recenzj?) 
to po przebiciu konkureneji miatby on szans? ukazac 
si? na famach CDA ? 

Przed nikim nie zamykamy naszyeh redakcyjnych drzwi. 
A warunki sg proste; to nie moze bye recenzja ani 
zapowiedz gry bqdz programu u^ytkowego, jednoczesnie 
musi to miefi jakis zwiqzek z komputeramL. i musi bye 
naprawd? dobre. W sumie najlatwJej maj^ scenowcy... 
ale i innych zapraszamy do wspolpracy. 

7. Bardzo dobry pomyst z grami na 1 CD! (...) 

11. Rozumiem troch? Wasz business. Cz?sc 
czyteinikdw pisze:,,dlaczego CDA jest taki drogi” (...) 
Niech sobie policzg: papier, okladka, lakier, tusz, dwa 
CD, pudelko, folia, klej, nagranie plytek, trud wlozony 
w napisanie tekstow no i PEtNE WERSJE gier, ktore w 
sklepie przekraczajg 100 zt (!). Powiem wi?c, ze 
Wasza cena jest... ZASKAKUJJ\CO NISKA w pordwnaniu 
z konkurenejg np. fsami rozumiecie - CIACH - redakeja). 

Krzysiek „X-Men” Fomalski, Ostrowiec Sw. 

Bardzo nas cieszy takie podejScie. Bo czasem mamy 
wrazenie, ze traktuje si? nas jak jakieS skrzyzowanie 
Sezamu z towarzystwem dobroezynnym, ktbre pieniqdze 
na druk CDA bierze z powietrza, a jedynym naszym 
marzeniem jest wyciqgni?cie z kieszeni czyteinikdw ich 
calej kasy... A propos kasy - piszqc o tych 100 zl 
banknotach nie mydleliSmy raezej o ich kserokopiach, 
nawet kolorowych;). Ale zanim wydalo si? to w sklepie, 
list by! juz wklepany do CDA... 

Ogolna kaszana! 

(...) Czytajgc listy, odniosfem wrazenie, ze CDA to 
pismo dla dzieci ponizej 13 roku zycia, a na listy 
odpowiadajg osoby niewiele starsze. Komu wciskacie 
ten kit o 90-tysi?cznym naktadzie pisma. Przeciez to 
naprawd? Smieszne, by pismo kosztujgce prawie 15 zl 
miato taki naktad. Dobra, tym mozecie nabrac 
czyteinikdw, ale nie mnie. Mam kilku znajomych 



kioskarzy i wiem jak pismo sprzedaje sig w naszym 
miescie (...). 

Co do nakladu to nie b^dziemy Ci? przekonywac, ze jest 
jak jest. Zwroc tylko uwag? na t? „czapeczk?" w stopce 
redakcyjnej, z napisem „nakfad kontrolowany". Co to 
oznacza? Otoz to, ze specjalna instytucja sprawdza nasz 
naklad, czy nie sciemniamy i nie podajemy go sobie „z 
sufitu". (Nie kazde polskie pismo o grach moze to o sobie 
powiedziec... I pewnie nie bez powodu). Naturalnie 
kioskarze (znajomi) sg duzo bardziej godnym zaufania 
zrodiem informacji niz wspomniana juz instytucja i prawa 
rynku... CDA jest pismem dla wszystkich, bez 
okreslonego przedziatu wiekowego; inna sprawa, ze 
najwi?kszg grup? czytelnikow stanowig ludzie z 
przedzialu 12-20 lat. I co - to grzech, ze robimy pismo 
..pod*' odbiorcow w takim wieku? (BTW: ciekawi nas ile 
masz lat... bo taki np. Smuggler 13 lat skoriczyt jeszcze 
za czasow, gdy ludzie jarali si? ZX Spectrum). Zawsze 
przeciez mozesz sobie kupic np. Rzeczpospolitg, jesli 
masz ochot? poczytac sobie jakies powazne teksty o 
powaznych sprawach... 

Kolejna sprawa to cena pisma. (...) Jest co najmniej o 
5 zt za wysoka. Chwaticie sig, ze dajecie plastikowe 
pudetka do ptyt. Wielka mi rzecz. (...) Wezmy na 
przyktad taki XXXXX [wicie, rozumicie - redakcja]. 
Papier ma znacznie lepszej jakosci, a do tego jest 
klejone, ma rowniez ok. 120 str, a kosztuje niecate 5 
zt. (...) 

Drobna uwaga: porownuj moze ceny obu pism WRAZ Z 
KOMPAKTAMI. Inne porownania nie majg w tym 
momencie sensu. I co teraz powiesz o naszej cenie? 
(Proponujemy abys sprobowal wydac wtasne pismo, o 
formacie, naktadzie i zawartosci zblizonych do CDA, za 
sugerowang przez Ciebie cen?, i zobaczymy jak na tym 
wyjdziesz... A ponadto my TEZ jesteSmy klejeni i 
polemizowalibysmy co do jakosci papieru u nas i 
konkurencji). Nie wspominajgc juz o takich drobiazgach 
jak np. kartonowa (twarda) okiadka {wiemy, wiemy 
„wielkie mi rzeczy”), wi?kszy format (wi?cej papieru = 
wi?ksze koszta) itp. itd. Ponadto uwazamy, ze je£li ktob 
uwaza pismo XXX czy YYY za lepsze od CDA - no to 
sprawa jasna, niech kupuje to, ktore mu si? bardziej 
podoba. Nie bardzo bowiem rozumiemy sens pisania do 
nas iistu w tej sprawie: mamy si? wstydzic, podpalic czy 
przemianowac na pismo dla uczulonych na jad pszczeli 
30-letnich niedzwiedzi?;) 

Poza tym wasze „petne wersje” to gry, ktore mozna 
kupic za 10- 15zt, (ale sg juz za stare, by je kupowat) 
(...). 

1 wielkg ch?cig pdjdziemy do sklepu, w ktorym 
znajdziemy Timeshocka i par? innych zamieszczonych 
przez nas gier za 10-15 zl. Prosimy o adresy!!! Nie 
wgtpimy, ze znasz ich par?, skoro tak piszesz... A zresztg 
gdyby nawet tak byfo - no to i tak oszcz?dzasz te 10-15- 
80-100-120 zt. Ale to oczywiscie zaden nasz plus, 
przeciez wszyscy w Polsce tak robig albo nawet 
zamieszczajg peine wersje gier, ktore pojawily si? na 
rynku miesigc-dwa wczesniej... 

I tego wzglgdu rowniez nigdy nie pudcicie nowszych 
pozycji (...) i chcgc np. dostac Quake 2, musielibydmy 
jeszcze odczekad jakies 1, 5 roku, az gra stanie sig 
nieco starsza. (...) 

go$615 from e-mail 

Stary, teraz to juz autentycznte palimy si? ze wslydu!!! To 
mt te stare Srnreci, ktbre zamieszezamy nijak si? majg 
do tego, co ole rule konkgrencja, je steamy glgby do 
szeScianu i sto lat za Mongoiami, A na dodatek do tej 
pory nie zamie^ciHSmy - jako ledyne pismo na Cwiecie * 
pelnej wer$fl Quake! Ate obciach. o matko!!! Qd dzlsiaj 
wychodzimy na ullce i papierowymi workami na 
giowach! 

Komercjalizacja? 
Czytam CDA od jakiegoi czasu. Ogdinie gazetka 
podoba mi sig. (...) Qstatmo jednak zauwazytem cod, 
co mnie powaznie zaniepokoifo. Coraz wigcej jest 
ofert spnedazy Waszycb wyrobdw. Na poczgtku byt to 
krgzek zespotu „Aural Planet” Qstatnio pojawity sig 
„Q2” i „MP3”. Zamiast doktadnie opisywac gry w 
dziale SUFLER, odsyfacie mnie do zupefnie innej 
gazety „ACTION PLUS” (...) Takze reklam „KAWAH” 
mam juz szczerze doSc. 

Czy to grzech, ze si? rozwijamy?;), Gdyby doktadnie 
opisywac wszystkie warte tego gry w dziale Sutler, to 
potrzebowalibysmy na to ze 30-40 stron - i skgd je wzigc 
(albo - o ile znowu podwyzszyc cen?). Stgd powstai 
Action Plus - specjalizowane pismo dla tych, ktorym jest 
za mato Suflera. Ponadto co Ci przeszkadza reklama 
Kawaii? Przeciez nikt nikogo nie zmusza do jej lektury... 

Niemitosiernie rozrost sig dziaf W PRODUKCJi. Myslg, 
ze szkoda tylu stron na opisy, ktore przewaznie 
wyglgdajg tak: tytut gry XXXXXX ale moze sig zmienic 
na YYYYYY, a USA bgdzie ZZZZZZ; grafika - jak na 
screenach - ale moze sig zmienic i zapewne tak sig 
stanie (prace wcigz trwajg); oprawa dzwigkowa - 
autorzy obiecujg...; multiplayer - autorzy obiecujg...; 
termin wydania - ma bye na gwiazdkg aie nie wiadomo 
w ktorym roku; wymagania sprzgtowe - o tym w ogole 
nic nie pisze. Zawsze pojawia sig tez stek poboznych 
zyezen w stylu: symulator ma bye niezwykle 
reaiistyezny, nowe wspaniafe efekty wizualne, petne 
3D, wartka akeja, logiezne zagadki, virtual reality, 
nowy poprawiony engine, szybki engine, engine taki ze 
opadng mi rgee, nogi i spodnie z wrazenia, inteiigentni 
komputerowi przeciwnicy, poprawiona intefigeneja 
przeciwnikow... itp. (...) 

Paberu (e-mail) 

No, tu nam nieco (i slusznie) dowalifes. Fakt, ze 
Produkcja si? nam rozrosla (powoli jq b?dziemy 
redukowac o te 10-20% jej dotychczasowej obj?tosci) i 
opisy s3 do siebie podobne. Ale - po pierwsze powstaje 
duzo wartych uwagi gier; czemu mamy o nich nie pisac? 
Dwa, ze opisy gier w tym dziale robione sg (co logiezne) 
na podstawie press-packow, materiaiow reklamowych, 
wiesci z Internetu itp. A tarn dose cz?sto powtarzajg si? 
te same zwroty „najlepsza, najwspanialsza, powalajgca 
grafika, extra-szybki engine" itp. (zresztg sam wiesz), Co 
innego gdy ma si? dost?p chocby do demka gry - wtedy 
mozna napisac cos od siebie - ale to jest rzadkosc. 
Zwykle musimy, zapowiadajgc gry, bazowac tylko na 
tym, co obiecujg i pokazujg nam autorzy... A oni - 
wiadomo - chwalg si? i obiecujg gruszki na wierzbie, bo 
przeciez nikt nie napisze „tak naprawd? to b?dzie cienka 
giera z robiong na kolanie grafikg"... Staramy si? podac te 
informaeje jak najatrakcyjniej, z mozliwie duzg iloscig 
konkretow - no ale jestebmy tu ograniczeni otrzymanym 
„surowcem". Trudno bysmy (dla „uladnienia" opisu) 
zacz?li sami wymyslac jakieb niestworzone historie o 
grze, czy podawali „z glowy" jakieb parametry 
techniczne, daty premier itp. Jak to mbwig: wyzej nosa 
nie podskoczysz! 

Nestor? 

Mam 42 lata (...) Interesujg sig rowniez grami (jakze 
by inaezej). Mam ich nawet sporg kolekcjg. 
Przewazajg - z raeji wieku - gry strategiezne ale mam 
rowniez takie juz gry kuitowe jak„Diablo” czy „Tomb 
Raider-y". Teraz bye moze kolejne zaskoczenie. Lubig 
nawalanki! Moi drodzy. Nic tak nie roziadowuje 
stresow jak „przyiozenieJ) komputerowemu kumplowi 
czy szefowi, ktory wezoraj byt cig wkurzyt. Albo 
wyobrazeie sobie sytuacjg - tesciowa jako Sheeva. 
Jaka utga po komunikacie „You win"... Ate teraz 
powaznie. Na caty problem: wychowanie - gry 
komputerowe, mam mozliwosc spojrzenia z 
dystansem, poniewaz z raeji wieku nie jestem w 
centrum probtemu, a doswiadezenie zyciowe pozwala 
na pewien obiektywizm. I petng odpowiedzialnoscig 
piszg wige, ze w miarg normalny, mtody czfowiek, 
nigdy nie pdjdzie „na miasto z kijem bejsboiowymn 
TYLKO dlatego, ze grywa na komputerze. Piszg to nie 
bgdgc ani psychotogiem ani socjologiem. Piszg to jako 
zwykiy, bgdgcy juz w „smudze cienia,,1 obserwator 
codziennego zycia i pozwofg sobie na pewien wniosek, 
ktory (jesli jest stuszny), pewnie umkngf uwadze 
fachowcom w/w nauk tub po prostu ja czegos nie 
doczytatem. Fakt, ze mtody cztowiek postuguje sig 
komputerem, determmuje u niego pewne cecby 
osobowe. W cz&sacti panowania QOS-a musiafa to bye 
osoba naprawdg inteflgentna (konieezna znajomo&ti 
systems umiejgtnoGd konfigure wania sprzgtu..,). Ate i 
teraz, pay powszechnie panujgcej ttwiftdo$ie-zgmie" 
niezfe trzeba sig nagimnastykowad aby wyj&6 na 
swoja, Dtatego nie jest poypadktem, ze ci wszyscy 
mtodzi ludzie, ktdrycbja znam a interesujg sig 
komputerami, sg bez wyjgtku bardzo spokojnf i 
Inteiigentni, cbociaz parg razy dobne mi na ekranie 
„dokQpair - nie bez satystakeji. Dla symetrii dodam, 
ze znam rdwniez kilku mtodycb tudzi ltz marginesv” 
Zaden z nich nie zbliZyt sig w ciggu swego jeszcze 
krdtkiego zycia do komputera nawet na 2 metry. 

Smiem przypuszczac, ze nie potrafig go nawet 
wtgczyc. A juz zupetnie nie wyobrazam sobie ich, 
siedzgcych ze stownikiem i probujgcych rozszyfrowac 
napis na ekranie „You lose”. (...) Wywiady! Moi 
drodzy. Czasem jest mniej wazne jakzrobic „god-a” 
w grze albo jak zamrozic wszystkie stworki. Mnie 
osobiscie bardziej interesuje w jakich boiach gra - w 
ktorg aktualnie pogrywam - sig rodzita. A jeszcze kiedy 
robi to (tzn. wywiad) osoba tak kompetentna jak 
Brenda Garneau to co trzeba wigcej?(...) 

Lech Laskowski 

No no, choc raz napisal do nas osobnik starszy nawet od 
najstarszego (bo 35-letniego) pracownika naszej 
redakeji... Co tu powiedziec - zgadzamy si? w pefni z 
powyzszymi opiniami! 

List milosny 

Dlaczego Wy zawsze piszecie, ze cate wakaeje sig 
mgczyiiscie przy grach i tak daiej(...) Nie wiem jak Wy, - 
ale gdybym ja miaf przesiedziec cate wakaeje przy 
komputerze od rany do nocy, nawet gdybym miat robic 
tabeiki w Excelu, to i tak bytbym caty Happy. Czy dla 
Was komputery to tortury (...). 

Co innego gdy siedzisz przy komputerze bo chcesz, a co 
innego gdy musisz to robic, mimo iz za oknami srodek 
lata, a dusza Ika... Choc przyznajemy si? bez bicia, ze nie 
bylo to jakieS nadzwyczajne poswi?cenie z naszej strony, 
znieslismy to z godnoscig i bez bolu. Zresztg nawet juz 
nie pami?tamy o tym, ze bylo lato ;(. Ponadto komputery 
to tylko cz?sc naszego zycia, a nie jego sens i tresc... 

(...) Jeszcze jedno. Chciatem zbluzgac nijakiego 
QQRYKA (...) Przez takich jak Wy w Polsce jest tak 
mato gier w polskich wersjach jgzykowych, wige 
pozniej sig nie dziw, jak dostaniesz kiedys na pirackim 
CDeku polskg grg w angielskiej wersji jgzykoweji Nie 
wspomng o tym, ze to przez Was piratdw ceny gier sg 
takie a nie inne(...) Robcie tak daiej, a kiedys gry 
bgdziecie sprowadzad z Rosji. (...) Przy okazji mowi 
sig Eastern Front czy East Front? Jeszcze jedno 
pytanko: Czemu nie ma zeszytdw z CDA w linig??? 

Lord Rogacz 

Zalezy gdzie - po jednej stronie oceanu mowi si? East, po 
drugiej Eastern. I jak to nie ma zeszytow w linie? Przeciez 
one wszystkie sg w linie - tyie tylko, ze skrzyzowane! 

Grozny list 

Po pierwsze moj list ma zostad wydrukowanyii! (...) 
Stuchajcie, ja jestem zwolennikiem old games 
poniewaz te nowe nie majg kiimatu. Ich producenci 
odwatiti takg robotg przy scenariuszu ze mozna sig 
(censored - red.). Zaczgtem tak sgdzid gdy kupitem 
sobie Privateera, ta gra weiggaiit A te inne sg zrobione 
tylko po to zeby oszofomip graeza hiper grafikg, 
muzykg i innymi bajerami. Te gry to chtam totalny!!!!!!! 
Co o tym sgdzicie? 

Sgdzimy, ze masz sporo raeji, choc naturalnie nie kazda 
nowa gra to od razu badziew, sg bardzo pozytywne i 
liezne wyjgtki! 

(...) Jestescie na 8/10. (...)Czemu na tisty 
odpowiadacie po chamsku (czasami)? Nie uwazam ze 
wasze pismo jest ideatne poniewaz taki XXX (nie 
wymazywac, bo nie dozyjecie do konca tego tygodnia) 
(zaryzykujemy! - red.) odpowiada normalnie na listy. 

Jakby Ci tu powiedziec... Gdy warunkowo opuszczalismy 
dom, w ktdrym jakiS matot ukradl wszystkie klamki, pan 
doktor dal nam takie kolorowe pigufki i nakazaf, aby je 
regularnie zazywaC. Niestety czasem o tym 
zapominamy... i wtedy wylazi z nas nasza chamska 
natura. Wszelako nie wydaje si? nam, by nasze 
odpowiedzi byly az tak chamskie, by si? na nie obrazac 
(choC pracujemy nad tym!). 

Do kiedy bgdziecie sig ukazywad (proszg o normatng 
odpowiedi). 

Gremlin z Marsa 

Normalng... uch, gdzie te pigulki... Jedi, nie wal glowg w 
$Qian?l (Gulp!). 0, jakie fajne kolory... Hmm, na pewno 
tak dlugo, jak b?dg ch?tni, by nas kupowac. A mamy 
nadziej?, ze ZAWSZE b?dg tacy... 

Dwa cham-ulce na wolnosci: 

Cham uggler & Mr Chamdi bez osci 
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Zamawiam prenumerate miesiecznika 
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□ szesc numerow z CD 39,96zt 

□ dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne. 
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□ numery archiwalne ... 
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Obecnie CD-Action kosztuje 14.99 zl. 

Rachunek jest prosty! 
• Jesli zamowisz prenumerata na 3 miesiqce, zaplacisz tylko 9 zl i 32 gr za jedno czasopismo 

(razem 27 zl 98 gr). 

lie zaoszcz^dzisz? 
•Prenumerata polroczna to 33 zl i 98 gr dla Ciebie! 

•Roczna prenumerata to dopiero czysty zysk. 
W Twojej kieszeni zostaje 67 zlotych i do tego 96 groszy! Na co je wydasz? 

Jak zamawiamy prenumerate? 

2 Prenumerata zagraniczna kosztuje 100% cirozej 

Jak kupic Numery Archiwalne? 

UWAGA Nie niamy iuz numerow: 1 2/96 7-3,9,10 12/97 oraz 1,2/98!! 

Reklamacje: 

sobie Mikotajowy prezent - zaprenumeruj nas! 
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HP Wfeb PrintSmart 

Just clic k the in the 

HI* M eb PriiitSniiU’t toolbar 

to print the tutorial. 

Jeden z najlepszych programow do obrobki 
bitmap renomowanego producenta narz^dzi 
graficznych. 

Najnowsza edycja wspaniatego organizatora 
czasu i systemu pocztowego zarazem. Niezwykta 
wygoda i funkcjonalnosc. 

Niezwykle uzyteczne narz^dzie wspomagajqce 
f' drukowanie zawartosci stron WWW. Autorem 
I programu jest firma Hewlett-Packard, ekspert 
I w dziedzinie drukowania. 

A w listopadzie miedzy innymi: 
Made with Macromedia - przeglqd narzpdzi z oferty potentata rynku 
multimediow. 
Historia Sportu Samochodowego - Jak rodzit sig demon szybkosci? 
Jak korzystac z Internetu bez Internetu? Porownanie mozliwosci 
najciekawszych przeglqdarek off-line. 
Po wakacyjnej przerwie powraca na nasze famy kurs Fast Trackera. 

MADE WITH 
macromedlEf 

Nie przegap, taka okazja moze sip juz lie powtorzyc! 



grafikow 3D 

pracujqcych w Character Studio 

mozliwosc pracy 

w teamie tworzacym jednq 

|z najbardziej zaawansowanych 

ipolipch gier na PC. 

"mtp://w ww.silvershark.com.pl/siayoferta 

e-mail: gatherin@miramex.com.pl 
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